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Eleições 
2020

Apesar dos repasses da
União, Dino nunca admitiu
a importância da ajuda
emergencial. POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

140.571 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

129.160 realizados em todo o
estado para confirmar ou
não casos da Covid-19

310.041
CASOS

Sampaio e Figueirense (SC) foi adiado ontem pela CBF, porque nove jogadores do time
maranhense testaram positivo; atletas visitantes aproveitaram para treinar. (foto). ESPORTES 7

Levantamento aponta que pré-can-
didata do PDT lidera a corrida pela
Prefeitura com mais de 40% da s in-
tenções de votos.  POLÍTICA 2

Dra. Maria
Felix  lidera
corrida
eleitoral em
Cajari

Em julho, a variação da gasolina foi
de 4,19%, com o litro chegando à mé-
dia de R$ 4,299; o etanol chegou ao
valor mais baixo registrado no ano,
R$ 3,698.   CIDADES 6

Preço da
gasolina tem
alta e etanol
está mais
barato no MA

Combustível

POLÍCIA 8

Prefeito de
Cândido
Mendes é
preso em
operação 

Cabanos

PACIENTES TESTES

Covid-19 já adiou seis
jogos das Séries  A, B e C

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado ontem, órgãos ofertaram serviços
gratuitos, como testes de HIV, sífilis, hepatite, Covid-19,  além de glicemia, vacinas e aferição de pressão.  CIDADES 5

Ação Resgate presta assistência em SL

Paulo Soares

Correios afirmam
que paralisação não
afeta atendimento

Movimento grevista

CIDADES 6

Fecomércio investe
R$ 5,6 milhões no 
estímulo à economia

Maranhão

GERAL 9
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Prefeito da cidade de
Cândido Mendes preso
na Operação Cabanos 

O soldado da Polícia Militar, Carlos
Eduardo Nunes Pereira, acusado
de ter assassinado a ex-compa-
nheira, Bruna Lícia Fonseca Perei-
ra, de 23 anos, e também o amigo
dela, José Willian dos Santos Silva,
de 24 anos, vai ser ouvido nesta
quinta-feira (20), pelo juiz da 4ª Va-
ra do Júri de São Luís, José Ribamar
Goulart Heluy Júnior, durante a 2ª
audiência de instrução, no Fórum
do Calhau. O crime ocorreu no dia
25 de janeiro de 2020, no aparta-
mento onde residia a ex-mulher do
policial, no bairro Vicente Fialho.
Um total de 36 casos de feminicí-
dio já ocorreram durante este ano
no estado.

Durante essa audiência, o ma-
gistrado, além de indagar o policial,

também vai ouvir as testemunhas
de defesa. Em seguida, o juiz vai
abrir o espaço para os promotores
de Justiça e a defesa apresentarem
as suas alegações. Devido à pande-
mia da Covid-19, serão adotadas
medidas de prevenção do contágio
do vírus. O salão do fórum passou
por sanitização, as poltronas estão
marcadas para garantir o distancia-
mento mínimo de um metro e meio
entre as pessoas, disponibilização
de álcool em gel e a obrigatorieda-
de do uso de máscara.

As medidas de prevenção aten-
dem às determinações da Portaria
Conjunta 34/2020 do Tribunal de
Justiça e da Corregedoria Geral.�

Militar acusado de
matar a ex-mulher
será ouvido pelo juiz
O policial também é suspeito da morte do
amigo da ex-mulher, no bairro Vicente Fialho 

A polícia afirmou ontem que Alex
Furtado da Silva, Alex Capela, esta-
va sob efeito de bebida alcoólica
quando ocasionou o acidente de
trânsito, no KM 611 da BR 316, em
Timon, que resultou na morte do
soldado do Corpo de Bombeiros
Militar do Piauí, Lucas Soares Alves
da Silva, e Raynara Mesquita, no úl-
timo dia 18.

O caso está sendo investigado
pela equipe do 3º Distrito Policial de
Timon. O delegado Leonardo de
Carvalho informou que Alex Cape-
la estava sob efeito de álcool e foi

confirmado por meio de exames
periciais. Ele está preso e foi autua-
do em flagrante pelo crime de ho-
micídio culposo na direção de veí-
culo automotor.

O delegado também declarou
que Alex estava conduzindo um veí-
culo Sandero branco e colidiu de
forma frontal com a motocicleta das
vítimas. O bombeiro militar morreu
ainda no local  enquanto, Raynara
Mesquita foi socorrida e veio a fale-
cer ontem no hospital.�

Acusado de acidente
estava alcoolizado
Dois morreram e um era bombeiro militar; o
acusado responderá por homicídio culposo

MPMA informou que o gestor municipal foi preso em flagrante por posse
ilegal de arma de fogo e, ainda, pelo crime de lavagem de dinheiro

O
prefeito da cidade de
Cândido Mendes, José
Ribamar Leite Araújo, o
Mazinho Leite, foi detido

ontem durante a Operação Caba-
nos, que foi realizada pelo Grupo
Especial de Combate às Organiza-
ções Criminosas (Gaeco) do Minis-
tério Público, em parceria com a
Polícia Civil. O  MP informou que o
gestor municipal foi preso em fla-
grante por posse ilegal de arma de
fogo e ainda pelo crime de lavagem
de dinheiro. Na residência dele, a
polícia, além de encontrar arma de
fogo, apreendeu uma quantia de R$
400 mil e há informações de con-
tratos irregulares que geraram um
prejuízo de R$ 3,35 milhões aos co-
fres dessa cidade.

Participaram da operação 12 ser-
vidores do Gaeco e Segurança Ins-
titucional do MP, sete delegados e
18 policiais civis.Foram cumpridos
mandados de busca e apreensão na
sede da Prefeitura de Cândido Men-
des, na residência de Mazinho Lei-
te, e em endereços de outros inves-
tigados, localizados nos municípios
de São Luís, Cândido Mendes e
Bom Jardim. O objetivo era apreen-
der documentos relativos a pro-
cessos licitatórios envolvendo a ci-
dade de Cândido Mendes e diver-
sas empresas que tinham contra-
tos com a Prefeitura.

Na residência de Mazinho Leite
foram apreendidos armas de fogo
e mais de R$ 400 mil. Ele foi preso
e conduzido para a Delegacia de
Polícia Civil de Godofredo Viana.
Em uma casa alugada, localizada

na área do Turu, foram encontra-
dos documentos da Prefeitura de
Cândido Mendes como contratos
com empresas para execuções de
serviços, convênios, processos e até
mesmo carimbos. De acordo com
a polícia, esse local seria frequen-
tado por Mazinho Leite, um conta-
dor e advogado.

Investigação
A Operação Cabanos é resultado de
uma Ação Civil Pública proposta
pela Promotoria de Justiça de Cân-
dido Mendes em junho de 2018. A
Ação tem como alvos, além do mu-
nicípio de Cândido Mendes e do
gestor municipal, a assessora jurí-

dica Edna Maria Cunha Andrade,
cinco empresas e seus responsá-
veis: JM Sales e Cia Ltda – ME (João
Mota Sales), Cristal Serviços e Cons-
truções Ltda. - ME (Lindomar Pe-
reira de Sá), Almeida e Lima Ltda –
ME (Igor Lima Castelo Branco),
Construtora Akrus Ltda – EPP (Re-
ginaldo Gomes Melônio) e J. A.
Cruillas Neto (Jaime Anglada Cruil-
las Neto).

As investigações foram iniciadas
pelo Ministério Público do Mara-
nhão desde 2016 e começaram por
conta de contratos de fornecimen-
to de materiais de limpeza e expe-
diente. O valor somado nos anos de
2013, 2014 e 2015 chega a R$

2.097.507,50. No endereço indica-
do da empresa contratada (Maria
Leda de Jesus Souza – ME), no mu-
nicípio de Turiaçu, funcionava, na
realidade, uma casa lotérica.

As investigações, no entanto,
apontaram uma série de irregula-
ridades em outros contratos. Um
deles tratava da manutenção da ilu-
minação pública do município, fir-
mado com a empresa Almeida e Li-
ma Ltda. - ME, no valor mensal de
R$ 148.320,00. Apesar do valor ele-
vado, inspeção realizada pela Pro-
motoria verificou vias e praças pú-
blicas em completa escuridão. �

Divulgação

Na residência do prefeito, a polícia encontrou arma de fogo e apreendeu uma quantia de R$ 400 mil 
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Mundo

Mais de 600 atos de
violência ligados a
casos de Covid-19
Ocorrências de violência, assédio ou estigmatização foram
registradas pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)

BOGOTÁ

Mais de 600 ocorrências de vio-
lência, assédio ou estigmatiza-
ção relacionadas a casos de
Covid-19 foram registradas pelo
Comitê Internacional da Cruz
Vermelha (CICV) durante os pri-
meiros seis meses da pandemia.

Cerca de 611 atos violentos
ocorreram entre fevereiro e julho
em mais de 40 países, disse o
CICV, acrescentando que o nú-
mero real de incidentes prova-
velmente é muito maior.

Mais de 20% dos registros
foram de agressões físicas, 15%
agressões verbais ou ameaças e
outros 15% constituíram discri-
minação baseada no medo.

“Esta crise colocou os profis-
sionais de saúde em risco no mo-
mento em que são mais neces-
sários”, disse o chefe da iniciativa
Cuidados de Saúde em Perigo do
CICV, Maciej Polkowski, em um
comunicado. “Estes ataques têm
um impacto devastador no
acesso e na disponibilização dos
cuidados de saúde quando mui-
tos sistemas de saúde estão so-
brecarregados”, acrescentou Pol-
kowski.

Globalmente, mais de 780 mil
pessoas já morreram de Covid-

19 e mais de 22 milhões foram in-
fectadas pelo coronavírus que a
causa, de acordo com uma con-
tagem da Reuters.

Ataques
Ataques contra equipes médicas,
pacientes e infraestrutura médi-
ca foram provocados pelo medo
da infecção, pela tristeza causada
pelas mortes e pela revolta da-
queles que não puderam realizar
ritos funerários, entre outras ra-
zões, disse o CICV.

Incidentes foram registrados
em países como Afeganistão, Fi-
lipinas e Colômbia, acrescentou
o CICV. �

Agente desinfecta caminhão em ponto de checagem do Comitê

Reuters/Alexander Ermochenko

BAMAKO  

Soldados que depuseram o presi-
dente do Mali com um golpe de Es-
tado prometeram, nesta quarta-
feira, organizar eleições dentro de
um prazo “razoável” e logo busca-
ram conversas com um dos me-
diadores de forças mais influentes
da nação da África Ocidental.

O presidente Ibrahim Boubacar
Keita renunciou e dissolveu o Parla-
mento na terça-feira depois que os
amotinados o detiveram a mão ar-
mada, o que desestabilizou ainda mais
um país vítima de uma insurgência ji-
hadista e assolado por tumultos civis.

Temendo que a queda de Keita
após sete anos no poder pudesse de-
sestruturar a região do Sahel, a União

Africana e a Comunidade Econô-
mica do Estados da África Ociden-
tal (Ecowas) suspenderam o Mali.

Investidores estavam descar-
tando ações de mineradoras de
ouro radicadas em solo malaio. Os
amotinados ainda não haviam
identificado seu líder, mas o clima
na capital Bamako parecia calmo.

Líderes da junta se reuniriam
na tarde local desta quarta-feira
com Mahmoud Dicko, pastor sa-
lafista que entusiasmou manifes-
tantes durante protestos contra
Keita realizados nas últimas se-
manas que atraíram dezenas de
milhares de pessoas, disse o porta-
voz de Dicko. �

Golpistas em Mali
prometem eleição
Investidores estavam descartando ações de
mineradoras de ouro radicadas em solo malaio

NA WEB

UE e Reino Unido 
retomam negociações
para acordo pós-Brexit

oestadoma.com/490146



GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
governador do Mara-
nhão, Flávio Dino
(PCdoB), anunciou
ontem, em postagem

nas redes sociais, que lançará hoje
um plano de estímulo à economia
estadual, em virtude da pandemia
do novo coronavírus.

No total, deve haver investimen-
tos da ordem de R$ 300 milhões.  Se-
gundo ele, a iniciativa será executada
entre agosto e dezembro e prevê ações
em diversas áreas. A proposta ganhou
o nome de Celso Furtado, em home-
nagem ao economista nordestino, que
faria 100 anos em 2020.

O anúncio veio depois de o Go-
verno do Maranhão receber algo em
torno de R$ 737 milhões do governo
federal, entre março e julho, segundo
mostrou O Estado em levantamen-
to divulgado no fim do mês passado.

O recurso a ser investido não é o
mesmo que o governo Bolsonaro en-
viou – em parte, este já “carimbado”
para uso no combate à Covid-19. Mas
é possível afirmar que, com o auxílio
financeiro da União durante a pande-
mia, o governo maranhense conse-
guiu concentrar recursos do Tesouro
Estadual para investimentos em ou-
tras áreas, como no anunciado plano.

Bilhões
Desde março, quando a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou a
pandemia da Covid-19, o Maranhão
já recebeu R$ 2,5 bilhões em recursos
extra - nesse caso, os valores englo-
bam repasses ao Estado e às prefei-
turas municipais.

Os valores foram repassados pelo
governo Jair Bolsonaro (sem partido),
via Ministério da Saúde, por iniciati-
va própria, através de emendas par-
lamentares, por meio do socorro
emergencial aprovado pelo Congres-

so, ou por decisão judicial.
Na prática, a verba extra destina-

da pela União é o suficiente para co-
brir, com folga, os gastos tanto do Go-
verno do Estado, quanto das prefei-
turas com o controle da doença.

Não há dados concretos sobre o
impacto da pandemia  nos orçamen-
tos municipais de saúde no Maranhão.
Já na Secretaria de Estado da Saúde
(SES), segundo o próprio governador
Flávio Dino (PCdoB), a luta contra o
novo coronavírus elevou em R$ 170
milhões por mês os gastos da pasta.

Dados compilados por O Estado
a  partir de publicações no Diário Ofi-
cial da União, entretanto, sugerem
que toda a despesa a mais do gover-
no maranhense na crise sanitária foi
bancada pelo governo federal.

Desde março, a gestão Flávio Dino
já recebeu algo em torno de R$ 737
milhões. Como já se foram quatro me-
ses desde a decretação do estado de
calamidade, esse total corresponde a
um valor mensal de R$ 184,2 milhões
– R$ 14,2 milhões a mais que o infor-
mado pelo chefe do Executivo.

O Estado do Maranhão São Luís, 20 de agosto de 2020. Quinta-feira 3POLÍTICA

ESTADO 
MAIOR

Frutos da verba da União

E
m tantas entrevistas coletivas concedidas pelo governador
Flávio Dino (PCdoB), ele nunca admitiu a importância da
ajuda emergencial dada pelo Governo Federal aos estados

e municípios.
Por se tratar de um adversário político, o presidente da

República, Jair Bolsonaro, o governador do Maranhão sempre
minimizou a importância da verba, que entre repasses ao
governo e prefeituras no estado já passou de R$ 1 bilhão desde o
início da pandemia com recursos para combate à Covid-19 e
também do auxílio
emergencial.

Dino chegou a afirmar que a
ajuda emergencial (mais de R$
1 bilhão) não sanaria o impacto
financeiro que o governo do
Maranhão vem sofrendo com o
novo coronavírus.

E mesmo com todo o disfarce
da importância dos recursos,
fica claro que o que veio do
governo de Bolsonaro tem
efeito positivo no Maranhão.

Dino vai lançar hoje um
programa de investimentos de
R$ 300 milhões, verba do Tesouro Estadual que somente será
possível acontecer porque os custeios com a saúde no período de
pandemia e também suspensão de pagamento de parcelas de
empréstimos do governo, e mais verba voluntária para
investimentos livres, vieram dos cofres da União.

Além disso, há o auxílio emergencial para vários segmentos da
sociedade que ajudou manter a economia funcionando.

O programa de investimentos, que foi intitulado de Celso
Furtado, economista que faria 100 anos em 2020, chegará cheio de
simbologias devido à pandemia e em um momento oportuno
pela proximidade das eleições.

• A Operação Cabanos é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pe-
la Promotoria de Justiça de Cândido Mendes em junho de 2018.

• A ação tem como alvos, além do Município de Cândido Mendes e do ges-
tor municipal, a assessora jurídica Edna Maria Cunha Andrade, além de cin-
co empresas e seus responsáveis.

• As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público do Maranhão
desde 2016 e começaram por conta de contratos de fornecimento de mate-
riais de limpeza e expediente.

E MAIS

Recursos
voluntários
enviados 
pela União
possibilitam ao
governo anunciar
investimentos

As ações
Além de ter o custeio praticamente todo na saúde, para a pandemia da

Covid-19, o governo do Maranhão não direcionou ações sociais que pudes-
sem pesar no caixa do Estado.

A verba que chegou ao bolso dos maranhenses que não poderiam traba-
lhar devido ao novo coronavírus não veio do governo Dino.

Em São Luís, a Prefeitura disponibilizou verba por dois meses. A União
vem fazendo com o auxílio emergencial. No estado, o governo somente adiou
por poucos meses pagamento de tributos.

Recado
O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PSDB,

Wellington do Curso, falou nos bastidores da Assembleia Legislativa sobre a
possível barrada de sua candidatura.

Segundo o parlamentar, podem tirar o partido dele, mas não poderão se
apropriar de seus votos e de seu trabalho.

A reação de Wellington pode ser vista como um claro recado a Eduardo
Braide (Podemos) de que o PSDB pode até coligar com ele, mas Braide não
receberá o apoio do deputado.

Preparação
O Democrata do Maranhão vai realizar seminário com os pré-candidatos

a prefeito e vereador de todo o estado.
O partido quer alertar os postulantes a mandato eletivo sobre as regras

para convenções, registro de candidatura, prestação de contas e propagan-
da eleitoral.

“É necessário esclarecer as dúvidas dos nossos pré-candidatos para que
todos estejam preparados para as eleições”, disse Juscelino Filho, presidente
estadual do DEM.

Contra corrupção
Deverá ser votada hoje, na Câmara dos Deputados, a proposta do depu-

tado federal maranhense Pastor Gil (PL) que prevê aumento de pena para ca-
sos de corrupção.

Segundo a proposta, quem desviar verba destinada para o combate à Co-
vid-19, deve ter a pena dobrada.

De acordo com o parlamentar, se o projeto for aprovado, contribuirá pa-
ra inibir desvio de verba pública que pode salvar vidas no momento da pan-
demia.

Operação
A Polícia Civil e o Grupo Especial de Combate a Organizações Criminais

(Gaeco) prendeu ontem o prefeito de Cândido Mendes, Mazinho Leite.
O gestor foi preso por porte ilegal de arma. No entanto, a Operação Caba-

nos não foi para prisão do prefeito.
O objetivo foi buscar documentos de licitação para embasar a investiga-

ção do Ministério Público Estadual sobre um suposto desvio de R$ 3,35 mi-
lhões da Prefeitura.

Mandados
Os mandados de busca e apreensão aconteceram em três cidades: além

de Cândido Mendes, os policiais foram em casas em São Luís e Bom Jardim.
Na capital, uma casa alugada no bairro Turu foi o alvo.  Local que, segun-

do o Ministério Público, era frequentado pelo prefeito Mazinho Leite, um
contador e um advogado.

Em Cândido Mendes, na casa do gestor, foram encontrados R$ 400 mil
em espécie.

DE OLHO

É O VALOR de contrato da Prefeitura de Cândido
Mendes para locação de veículos. Segundo apuração do
MP, a empresa que venceu não tinha qualquer veículo
em seu nome e não adquiriu nenhum de 2016 a 2018.

R$ 1,6 milhão

Governador Flávio Dino vai lançar hoje o plano Celso Furtado, que prevê
investimentos de R$ 300 milhões no estado, de agosto a dezembro deste ano

Governo gastará R$ 1,6 mi com
cabines de visita íntima a preso
Edital de licitação foi publicado na última terça-feira (18), e tem por objetivo a contratação de
uma empresa para construir 22 cabines, de 25 metros quadrados em 11 presídios do estado

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O Governo do Maranhão lançou edi-
tal de licitação na última terça-feira
(18), para a construção de 22 novas
cabines para visitas íntimas em pre-
sídios do estado. O investimento glo-
bal previsto é de R$ 1.677.479,84. 

A concorrência pública para a es-
colha da empresa de engenharia  res-
ponsável pelos serviços começará do
dia 21 de setembro. A vencedora te-
rá dois meses para erguer as 22 cabi-
nes de alvenaria e telas de aço, cada
uma com 25 metros quadrados, em
11 presídios situados nas cidades de
São Luís, Itapecuru-Mirim, Chapa-
dinha, Caxias, Cururupu, Codó, Pi-
nheiro e Imperatriz. 

No edital de licitação, a Secretaria
de Estado de Administração Peni-
tenciária (Seap), justificou o investi-
mento com o argumento de moder-
nização e humanização das unida-
des prisionais

“O Estado do Maranhão está
comprometido em modernizar e
humanizar as suas unidades prisio-
nais, de modo que as intervenções
neste estabelecimento penal sejam
de suma importância para a im-
plantação de uma nova realidade no
Sistema Penitenciário Estadual.
Com as modificações propostas no

espaço físico deste estabelecimen-
to penal, a Secretaria de Estado e de
Administração Penitenciária garan-
tirá um equipamento prisional do-
tado das condições humanas, res-

peitando o princípio da dignidade,
direitos fundamentais entre o ho-
mem transgressor e seus familiares,
assim como, assegurará as condi-
ções dignas de trabalho aos funcio-

nários”, destaca a pasta no edital. 
Ao todo, serão dois lotes licitados

para a construção das cabines. O pri-
meiro é direcionado para as unida-
des prisionais de São Luís e custará
R$ 856.932,51 aos cofres públicos. 

O segundo lote, separado para a
construção das cabines de visita ín-
tima nas unidades prisionais do in-
terior o estado terá custo global de
R$ 820.537,33.

Visitas
No início do mês de agosto deten-
tos  do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas e das demais unidades
prisionais da Região Metropolita-
na de São Luís voltaram a receber
visitas após o período de suspen-
são causada pela pandemia do no-
vo coronavírus. 

A Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária (Seap) foi
quem divulgou a informação nas
redes sociais oficiais do órgão. Pa-
ra a retomada das visitas, que na-
quela ocasião, estavam permitidas
a cada 15 dias, foram adotadas al-
gumas medidas preventivas, como
uso de máscaras, distanciamento
mínimo de 2 metros entre detento
e visitante e proibição de contato
físico nos encontros, o que pressu-
põe a manutenção da suspensão
das visitas íntimas.  �

Com recurso extra da
União, MA tem folga no
Tesouro para investimento

Divulgação

Governo de Dino recebeu milhões em recursos do Governo Federal, o que possibilitou investimentos no MA

O repasse de verbas federais ao
Maranhão começou cedo. No
mês de março, logo após a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS)
declarar que o planeta vivia uma
pandemia causada pelo novo
vírus, o Ministério da Saúde edi-
tou a Portaria nº 774/2020, dire-
cionando R$ 46 milhões ao Go-
verno do Estado, e outros R$ 66,6
milhões às prefeituras mara-
nhense. No mesmo mês, nova
portaria: a de nº 395/2020, ga-
rantindo mais R$ 14 milhões ao
governo.

Bancada
Em abril, a bancada maranhense
de deputados e senadores em
Brasília conseguiu novo reforço
ao caixa da SES. Por meio de
emenda, os representantes do

estado mandaram mais R$ 43
milhões.

Já em maio, uma decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
viabilizou mais R$ 44,2 milhões
à gestão comunista. O dinheiro
era oriundo do Fundo Amazônia.

Mas, foi nos meses de junho
e julho que o Maranhão viu dis-
pararem os repasses. Após a
aprovação do socorro emergen-
cial da União a estados e muni-
cípios, o governo maranhense re-
cebeu duas parcelas de R$ 245
milhões cada – outras duas par-
celas de R$ 597 milhões foram
destinadas aos municípios. E,
mais recentemente, por meio da
Portaria nº 1.666/2020, o governo
federal mandou mais R$ 96,3 mi-
lhões ao Estado, e R$ 575,6 mi-
lhões às prefeituras. �

Repasses federais chegam
desde março ao Maranhão

MAIS

Após a repercussão na
imprensa do edital de
licitação para a construção
de cabines para visitas
íntimas em presídios
durante o enfrentamento da
pandemia da Covid-19, o
Governo do Estado se
manifestou por meio da
Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária.
Em nota, a pasta falou sobre
o “caráter íntimo” da visita.
“A visita íntima tem
respaldo na Constituição
Federal e na Lei de
Execuções Penais, no artigo
41, inciso 10, onde se lê que
é direito do preso a visita
do cônjuge, da companheira,
de parentes e de amigos. Há
também Resoluções do
Conselho Nacional de

Política Criminal e
Penitenciária, especialmente
a Resolução 09/2011, como
adiante explicado”, destaca
trecho da nota. 
A Seap defendeu a
construção dos módulos
com a justificativa também
de que a visita íntima é
indispensável para o viés
ressocializador da pena. 
“O caráter íntimo da visita
não deve ser interpretado
como de cunho meramente
sexual. É, portanto,
indissociável do viés
ressocializador da pena
como estímulo à
manutenção dos vínculos
afetivos, sejam eles
materiais, paternais ou
conjugais”, completa o
texto.

Nota da Seap
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O
Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac tem reali-
zado diversas ações que
integram o Plano de Re-

tomada das Atividades Econômicas
– Avança Maranhão, lançado no úl-
timo dia 13 pelas principais entida-
des empresariais do estado, no sen-
tido de garantir empregos, organizar
o setor produtivo e dar apoio social
aos  maranhenses.

Com o plano de ações, o Sistema
Fecomércio espera contribuir para
redução dos impactos causados pela
pandemia da Covid-19, assegurando
a sobrevivência das empresas e ga-
rantindo emprego e renda no estado,
por meio de inúmeras ações que to-
talizam um investimento de R$ 5,6
milhões do Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac para o desenvolvi-
mento econômico do Maranhão. 

Para o presidente do Sistema Fe-
comércio, José Arteiro da Silva, o
plano vai acelerar e fortalecer esse
processo de retomada da economia.
“O Sistema Fecomércio vem de-
sempenhando um trabalho funda-
mental nesse processo de retomada
econômica e, agora, soma esforços
com as demais entidades empresa-
riais no Programa Avança Maranhão.
Reafirmo que a Fecomércio-MA,
assim como os seus braços sociais,
o Sesc e o Senac, estão prontos para
auxiliar à sociedade no que for pre-
ciso, fortalecendo nosso papel de
apoio e incentivo na construção his-

tórica, social e econômica do nosso
estado”, destacou.

Entre as ações, a Fecomércio-
MA oferece suporte aos empresá-
rios quanto aos procedimentos e
documentações necessárias para a
obtenção de financiamento, asses-

soria jurídica para esclarecimento
de medidas que precisam ser ob-
servadas durante esse período de
pandemia, além de contribuir com
a área de pesquisa e desenvolvi-
mento, provendo o mercado de in-
formações técnicas a partir de pes-

quisas econômicas.
Na atuação social, a Federação

do Comércio lançou dentro do
Avança Maranhão, a campanha
Saúde para Empreender. �

Divulgação

Fecomércio investe 
R$ 5,6 mi na retomada
da economia do MA 

O Governo do Maranhão divulgou
ontem (19), a portaria, que regula-
menta a realização de eventos de
até 100  convidados, sem cobrança
de ingresso, cujos participantes,
possam ser facilmente rastreados
pelo anfitrião. Serão liberadas fes-
tas de aniversários, jantares, bati-
zados, bodas, casamentos, con-

fraternizações, eventos científicos
e afins, inaugurações, lançamen-
tos de produtos e serviços. A auto-
rizaação ocorrerá a partir do pró-
ximo dia 28.

Na portaria também foi liberado
o uso de salão de eventos de pré-
dios comerciais e residenciais, com
uso de 50% do ambiente.�

Liberados eventos
gratuitos para até
100 convidados
Serão autorizados, a partir do dia 28, festas de
casamento, batizados e em condomínios locais 

Federação, Sesc e Senac integram o Avança Maranhão, lançado dia 13 pelas 
principais entidades locais, para garantir empregos e organizar o setor produtivo  

Íntegra em oestadoma.com/490159

Fecomércio integra programa Avança Maranhão, lançado dia 13 para impulsionar economia local 
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Plano promete gerar empregos 
ainda este ano no Maranhão 

As eleições municipais deste ano estão distantes a apenas 75 dias. Será 
um pleito profundamente marcado pela crise política do país e mais ain-
da pela pandemia do coronavírus, que já matou mais de 110 mil pessoas.

MERCADO: Grupo Mateus estreia na bolsa de valores

Dia do Maçom: 
segredos e 

mistérios de um 
culto ao bem

 
O Município de Paço do Lumiar foi con-
denado demolir, no prazo de um ano, to-
das as construções ou edificações feitas 
irregularmente na Área Verde II, do Re-
sidencial Novo Horizonte de Aparecida

PÁGINA  10     

PÁGINA 7

Raízes da violência 
Vez em quando algum caso de menina 
estuprada e engravidada nos horroriza 
ao estampar o noticiário.  
PÁGINA 4/ CAROLINA MELLO

Ainda cercada de mistérios, 
a maçonaria se define como 

uma sociedade em que 
os valores de igualdade e 
fraternidade dão a tônica 

para o crescimento 
espiritual. PÁGINA 10

PAÇO DO LUMIAR  
Prefeitura deve demolir 

obras irregulares no 
Residencial Novo Horizonte 

Coronavírus pode causar outras doenças em crianças

REFORMA TRIBUTÁRIA
Municípios pedem 
revisão de receitas

O presidente da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM), Glade-
mir Aroldi, defendeu que a reforma 
tributária promova revisão da distri-
buição de receitas.  PÁGINA 2

Presidente Bolsonaro 
sanciona auxílio 

de R$ 16 bilhões para 
Estado e Municípios

 PÁGINA 2

AJUDA FINANCEIRA

 Prefeito de Candido Mendes é preso com  R$ 400 mil e arma
O prefeito José Ribamar Leite Araújo, o “Mazinho Leite”, da cidade de Cândido Mendes, foi preso 

durante a Operação Cabanos, realizada pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas 
(Gaeco), em parceria com a Polícia Civil. O prefeito foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. Na 

casa do gestor também foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie.   PÁGINA 9

OPORTUNIDADE
Consulado do Japão 

oferece Bolsas de estudo 
para maranhenses

PÁGINA 9

BRASILEIRÃO SÉRIE B
Adiamento de partida por 
conta de casos de Covid  

preocupa Sampaio
PÁGINA 11

PÁGINA 5

Com o objetivo de aquecer a economia, gerar empregos e impulsionar a renda das famílias maranhenses, o governador Flávio Dino lançou, em pro-
nunciamento virtual, o Plano Emergencial de Empregos Celso Furtado (PEE Celso Furtado).  A iniciativa será executada de agosto a dezembro deste ano, e 

contará com intenso programa de realização de obras públicas, compras governamentais, oferta de serviços e fomento setorial. PÁGINA 3

CRISE  DA PANDEMIA
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O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi,
defendeu que a reforma tributária promova revisão da distribuição de receitas 

REFORMA TRIBUTÁRIA

Municípios pedem
revisão de receitas

O
pre si den te da Con fe de ra ção 
Na ci o nal dos Mu ni cí pi os 
(CNM), Gla de mir Arol di, 
de fen deu ho je (19) que a re- 

for ma tri bu tá ria pro mo va re vi são da 
dis tri bui ção de re cei tas pa ra as pre fei- 
tu ras. Arol di par ti ci pou de au di ên cia 
pú bli ca vir tu al da Co mis são Mis ta 
Tem po rá ria da Re for ma Tri bu tá ria do 
Con gres so Na ci o nal.

“Do con jun to de im pos tos so bre o 
con su mo de que tra tam as pro pos tas 
[de re for ma tri bu tá ria] em tra mi ta ção 
no Con gres so Na ci o nal – a PEC [Pro- 
pos ta de Emen da à Cons ti tui ção] 45, a 
PEC 110 e, ago ra, a pro pos ta do go ver- 
no –, os mu ni cí pi os de têm 22% des sa 
ar re ca da ção. En tão, é im por tan te 
con ti nu ar mos com, no mí ni mo, es se 
per cen tu al. O ide al se ria am pli ar mos 
a nos sa par ti ci pa ção, am pli ar mos o 
per cen tu al de com par ti lha men to 
com os mu ni cí pi os bra si lei ros”, dis se.

Se gun do Arol di nos úl ti mos 32 
anos, a União e os es ta dos re pas sa ram 
res pon sa bi li da des pa ra os mu ni cí pi- 
os, sem a con tra par ti da da am pli a ção 
de re cur sos. “União e es ta dos não pas- 
sa ram, na mes ma pro por ção, os re- 
cur sos ne ces sá ri os pa ra que a gen te 
pu des se fa zer fren te a es sas no vas res- 
pon sa bi li da des”, des ta cou.

Ele ci tou co mo exem plo os gas tos 
com saú de. “A le gis la ção es ta be le ce 
um in ves ti men to por par te dos mu ni- 
cí pi os na or dem de 15% do seu or ça- 
men to, e ho je es ta mos in ves tin do, em 
mé dia, 23%. Al guns mu ni cí pi os es tão 
in ves tin do 30%, 35%, che gan do a 37% 
do seu or ça men to, por con ta de que a 
União e os es ta dos se afas ta ram da 
pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos à po-

GLADEMIR AROLDI É O PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS

pu la ção bra si lei ra ao lon go dos úl ti- 
mos anos”, dis se.

Pa ra Arol di, a dis tri bui ção de re cur- 
sos po de ser “cor ri gi da atra vés de uma 
re for ma tri bu tá ria jus ta e ade qua da” e 
por meio de um pac to fe de ra ti vo. 
“Pre ci sa mos ter as atri bui ções de fi ni- 
das e, na mes ma pro por ção, a par ti ci- 
pa ção na ar re ca da ção pa ra que a gen- 
te pos sa efe ti va men te pres tar ser vi ços 
de qua li da de à po pu la ção bra si lei ra”, 
acres cen tou.

Arol di dis se ain da que é im por tan te 
re ver a tri bu ta ção bra si lei ra não so- 
men te so bre o con su mo. “Tam bém é 
fun da men tal pre ser var a au to no mia 
de mu ni cí pi os e dos es ta dos da Fe de- 
ra ção bra si lei ra. Nós não con cor da- 
mos com uma pro pos ta frag men ta da. 
Acre di ta mos que um im pos to so bre 
bens e ser vi ços de fi ni ti va men te te rá 

que ter a par ti ci pa ção da União, dos 
Es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu- 
ni cí pi os, de for ma pa ri tá ria no que diz 
res pei to ao con tro le, no que diz res- 
pei to à ad mi nis tra ção e à fis ca li za ção 
des se no vo tri bu to”, res sal tou.

O pre si den te da CNM tam bém de- 
fen deu que a re for ma não ge re au-
men to da car ga tri bu tá ria. “A so ci e da- 
de pro du ti va do nos so país não 
aguen ta mais au men to de im pos tos. 
Ha ven do de sen vol vi men to econô mi- 
co, vai acon te cer o au men to da ar re- 
ca da ção dos três en tes da Fe de ra ção 
bra si lei ra au to ma ti ca men te, sem que 
ha ja a ne ces si da de da car ga tri bu tá-
ria”, afir mou. Ele dis se ain da que o au- 
men to da ar re ca da ção atra vés do 
cres ci men to econô mi co aju da rá a di- 
mi nuir a de si gual da de so ci al no Bra- 
sil.

ESTADOS E MUNICÍPIOS

Bolsonaro sanciona auxílio de R$ 16 bilhões

O TEXTO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E É ORIUNDO DE UMA MEDIDA PROVISÓRIA 

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou nes ta quar ta-fei ra (19/8) a lei que
pre vê uma com pen sa ção de R$ 16 bi- 
lhões por par te da União a es ta dos e
mu ni cí pi os pa ra com pen sar as per das
pro vo ca das pe la pan de mia da co vid-
19 nos re pas ses ao Fun do de Par ti ci- 
pa ção dos Es ta dos (FPE) e ao Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM).

 O tex to foi pu bli ca do no Diá rio Ofi- 
ci al da União e é oriun do de uma Me- 
di da Pro vi só ria (MP) apre sen ta da pe- 
lo go ver no fe de ral em abril. Na pro- 
pos ta ori gi nal, o Exe cu ti vo pre via o
au xí lio fi nan cei ro de R$ 16 bi lhões pa- 
ra com pen sar per das re gis tra das en- 
tre os me ses de mar ço e ju nho. Du ran- 
te a tra mi ta ção no Con gres so, con tu- 
do, o pra zo do be ne fí cio foi es ten di do
até no vem bro. Ou tra mu dan ça es ta- 
be le ci da pe lo par la men to foi a de que
os re pas ses men sais a es ta dos e mu ni- 
cí pi os de vem ser de, no má xi mo, R$
2,05 bi lhões — ini ci al men te, o go ver- 

no ti nha es ta be le ci do um te to de R$ 4
bi lhões por mês.

Des de que a MP en trou

em vi gor, es ta dos e

mu ni cí pi os já

re ce be ram R$ 9,86

bi lhões, de acor do com

in for ma ções do Te sou ro

Na ci o nal. Até

no vem bro, por tan to, o

go ver no te rá de re pas sar

mais R$ 6,14 bi lhões.

De pu ta dos e se na do res pro mo ve-
ram uma al te ra ção ao tex to da MP pa-
ra per mi tir que os en tes fe de ra ti vos
pu des sem fi car com o va lor res tan te
do au xí lio fi nan cei ro no ca so de os R$
16 bi lhões não se rem to tal men te
trans fe ri dos até no vem bro, en tre tan-
to, Bol so na ro ve tou es se dis po si ti vo.

“A pro po si tu ra le gis la ti va, ao im pe- 
dir o re tor no dos sal dos so bres sa len- 
tes aos co fres da União, ex tra po la o
ob je to da me di da no to can te à com- 
pen sa ção de per das com ar re ca da ção
dos en tes. Ade mais, es tá em des com-
pas so com o atu al con tex to de res tri- 
ção fis cal do país, ao per mi tir um in- 
cre men to no va lor dos re pas ses aos
fun dos de par ti ci pa ção em mon tan tes
su pe ri o res aos va lo res de 2019”, jus ti- 
fi cou o pre si den te.

Enem

Edu ca ção su pe ri or

LEI

Fle xi bi li za ção do ano
le ti vo é pu bli ca da
com ve tos

A Lei nº 14.040/2020 foi pu bli ca da ho je (19) no Diá rio
Ofi ci al da União (DOU) com seis ve tos. A me di da de so- 
bri ga as es co las de edu ca ção bá si ca e as uni ver si da des
de cum pri rem a quan ti da de mí ni ma de di as le ti vos nes- 
te ano, em ra zão da pan de mia da co vid-19.
O tex to, ori gi na do da Me di da Pro vi só ria nº 934/2020,
ha via si do apro va do no Con gres so no dia 23 de ju lho e
foi san ci o na do na noi te de on tem (18) pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro. Os ve tos se rão ana li sa dos pe los par la- 
men ta res, que po de rão man tê-los ou der ru bá-los.
Qua tro dos dis po si ti vos ve ta dos por Bol so na ro – pa rá- 
gra fos 7º e 8º do Ar ti go 2º e pa rá gra fos 1º e 2º do Ar ti go 6º
– di zem res pei to à obri ga to ri e da de da União em pres tar
as sis tên cia téc ni ca e fi nan cei ra aos es ta dos, mu ni cí pi os
e Dis tri to Fe de ral pa ra a ofer ta au las e ati vi da des pe da- 
gó gi cas a dis tân cia e pa ra im ple men tar as me di das sa ni- 
tá ri as ne ces sá ri as ao re tor no às ati vi da des pre sen ci ais.
Em men sa gem ao Con gres so, tam bém pu bli ca da nes ta
quar ta-fei ra no DOU, a Pre si dên cia in for mou que a me- 
di da é in cons ti tu ci o nal pois as des pe sas ex ce de ri am os
cré di tos or ça men tá ri os ou adi ci o nais. Se gun do o tex to,
mes mo a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 106, que fle xi bi li za
re gras fis cais, ad mi nis tra ti vas e fi nan cei ras du ran te a
pan de mia, “não es ta be le ceu do ta ção or ça men tá ria es- 
pe cí fi ca pa ra o com ba te à co vid-19”.
A no va lei dis pen sa os es ta be le ci men tos de edu ca ção in- 
fan til de cum prir tan to os 200 di as obri ga tó ri os do ano
le ti vo quan to a car ga mí ni ma de 800 ho ras exi gi dos pe la
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção. Já as es co las de
en si no fun da men tal e mé dio te rão de cum prir a car ga
ho rá ria exi gi da em lei, mas fi cam dis pen sa das de cum- 
prir o mí ni mo de 200 di as le ti vos.
Pa ra as se gu rar que o con teú do cur ri cu lar dos es tu dan- 
tes se ja apli ca do com a di mi nui ção dos di as le ti vos, o
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção edi ta rá di re tri zes na ci- 
o nais pa ra im plan tar a re gra, se gun do a Ba se Na ci o nal
Co mum Cur ri cu lar e sem pre juí zo da qua li da de do en si- 
no e da apren di za gem. A cri té rio dos sis te mas de en si no,
o cum pri men to da car ga ho rá ria des te ano po de rá ser
fei to no ano que vem ou po de rão ser de sen vol vi das ati- 
vi da des pe da gó gi cas não pre sen ci ais.
No pró xi mo ano le ti vo, os sis te mas de en si no tam bém
es tão au to ri za dos a ma tri cu lar no va men te os alu nos
que con cluí ram o en si no mé dio pa ra cur sa rem o úl ti mo
ano es co lar, de for ma su ple men tar. A me di da tem ca rá- 
ter ex cep ci o nal e fi ca con di ci o na da à dis po ni bi li da de de
va gas na re de pú bli ca.
De acor do com a lei, a União, os es ta dos, mu ni cí pi os e o
Dis tri to Fe de ral im ple men ta rão es tra té gi as de re tor no
às ati vi da des es co la res re gu la res nas áre as de edu ca ção,
de saú de e de as sis tên cia so ci al. Nes se sen ti do, os es tu- 
dan tes que fi ze rem par te de gru pos de ris cos pa ra co vid-
19 te rão aten di men to es pa ci al, sen do ga ran ti do aos es- 
tu dan tes das re des pú bli cas pro gra mas de apoio, de ali- 
men ta ção e de as sis tên cia à saú de, en tre ou tros.

O pre si den te Bol so na ro tam bém ve tou o dis po si ti vo
que pre vê que o Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC) de ve rá
ou vir as se cre ta ri as es ta du ais de Edu ca ção pa ra de fi nir a
no va da ta do Exa me Na ci o nal de En si no Mé dio (Enem).
Além dis so, o Ar ti go 5º, ve ta do in te gral men te, pre vê que
os pro ces sos se le ti vos das ins ti tui ções de en si no su pe ri- 
or que te nham ade ri do ao Sis te ma de Se le ção Uni fi ca da
(Si su) e ao Pro gra ma Uni ver si da de pa ra To dos (Prou ni)
se rão com pa ti bi li za dos com a di vul ga ção dos re sul ta- 
dos do Enem.
Pa ra a Pre si dên cia, a me di da vi o la o pac to fe de ra ti vo,
uma vez que é prer ro ga ti va do go ver no fe de ral a de fi ni- 
ção da da ta do exa me. “No en tan to, es sa prer ro ga ti va
não afas ta a ma nu ten ção de diá lo go en tre os en tes fe de- 
ra dos. Ade mais, ao con di ci o nar os pro ces sos se le ti vos
de aces so aos cur sos das ins ti tui ções de edu ca ção su pe- 
ri or ade ren tes ao Si su e ao Prou ni com a di vul ga ção do
re sul ta do do Enem po de rá pre ju di car os alu nos que não
o fi ze ram e mui tos que não o fa rão em fun ção da pan de- 
mia, bem co mo po de rá in vi a bi li zar que ou tros tan tos
alu nos de bai xa ren da pos sam in gres sar no Prou ni”, diz
a men sa gem.
O Si su é o sis te ma do MEC que se le ci o na, ba se a do na
no ta do Enem, os es tu dan tes que in gres sa rão nas uni- 
ver si da des pú bli cas ade ri das. Já o Prou ni é o pro gra ma
do go ver no fe de ral que ofe re ce bol sas de es tu dos em
ins ti tui ções pri va das de en si no su pe ri or, de acor do com
a ren da do es tu dan te.

As ins ti tui ções de en si no su pe ri or tam bém não se rão
obri ga das a cum prir os 200 di as le ti vos, mas a car ga ho- 
rá ria pre vis ta da gra de cur ri cu lar de ca da cur so de ve ser
cum pri da. Pe lo tex to, não de ve rá ha ver pre juí zo aos
con teú dos es sen ci ais pa ra o exer cí cio da pro fis são e as
ati vi da des pe da gó gi cas não pre sen ci ais tam bém se rão
ad mi ti das pa ra com ple tar a car ga ho rá ria.
A no va lei tam bém au to ri za a an te ci pa ção da con clu são
de cur sos es pe cí fi cos da área de saú de, des de que cum- 
pri dos al guns re qui si tos. No ca so de me di ci na, o alu no
pre ci sa ter cum pri do 75% da car ga ho rá ria do in ter na to.
Nos cur sos de en fer ma gem, far má cia, fi si o te ra pia e
odon to lo gia, o mí ni mo cor res pon de a 75% da car ga ho- 
rá ria dos es tá gi os cur ri cu la res obri ga tó ri os.
A mes ma re gra se rá apli ca da aos cur sos de edu ca ção
pro fis si o nal téc ni ca de ní vel mé dio ca so te nham re la ção
ao com ba te à pan de mia. O es tu dan te pre ci sa rá ter cum- 
pri do pe lo me nos 75% da car ga ho rá ria dos es tá gi os cur- 
ri cu la res obri ga tó ri os.

São Luís, quinta-feira, 20 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido
Mendes, na residência de Mazinho Leite e em endereços de outros acusados

CÂNDIDO MENDES

Prefeito preso na
Operação Cabano

O
pre fei to Jo sé Ri ba mar Lei te 
Araú jo, o “Ma zi nho Lei te”, 
da ci da de de Cân di do Men- 
des, foi pre so on tem, quar- 

ta-fei ra (19),  du ran te a Ope ra ção Ca- 
ba nos, re a li za da pe lo Gru po Es pe ci al 
de Com ba te às Or ga ni za ções Cri mi- 
no sas (Ga e co), em par ce ria com a Po- 
lí cia Ci vil. O pre fei to foi pre so em fla- 
gran te por por te ile gal de ar mas. Na 
ca sa do ges tor tam bém fo ram en con- 
tra dos mais de R$ 400 mil em es pé cie. 
Ma zi nho Lei te foi con du zi do pa ra a 
ci da de de Go do fre do Vi a na, on de se rá 
au tu a do por por te ile gal de ar ma de 
fo go.

A ope ra ção cum pria man da dos de 
bus ca e apre en são na se de da Pre fei- 
tu ra de Cân di do Men des, na re si dên- 
cia de Ma zi nho Lei te e em en de re ços 
de ou tros acu sa dos, lo ca li za dos nos 
mu ni cí pi os de São Luís, Cân di do 
Men des e Bom Jar dim. Os man da dos 
fo ram so li ci ta dos pe lo Mi nis té rio Pú- 
bli co do Ma ra nhão e ex pe di dos pe la 
Jus ti ça de Cân di do Men des.

O ob je ti vo era apre en der do cu- 
men tos re la ti vos a pro ces sos li ci ta tó- 
ri os en vol ven do o Mu ni cí pio e di ver- 
sas em pre sas que ti nham con tra tos 
com a Pre fei tu ra. To do o pro ces so in- 
ves ti ga ti vo foi ini ci a do após a iden ti fi- 
ca ção de sus pei tas de frau de em uma 
li ci ta ção re a li za da em 2013, pa ra 
aqui si ção de ma te ri ais de lim pe za. 
Des co briu-se que os ma te ri ais eram 
for ne ci dos por uma em pre sa de fa- 
cha da, lo ca li za do em Tu ri a çu. No su- 
pos to en de re ço, fun ci o na va uma lo té- 
ri ca.

As in ves ti ga ções apon ta ram a exis- 
tên cia de ir re gu la ri da des em di ver sos

PREFEITO MAZINHO LEITE FOI PRESO NA MANHÃ DE ONTEM EM CÂNDIDO MENDES

ou tros con tra tos en vol ven do a com- 
pra de ma te ri ais mé di co-la bo ra to ri- 
ais, ma nu ten ção de ilu mi na ção pú bli- 
ca, re for ma de hos pi tais e es co las, 
além da co le ta de li xo.

Se gun do o Ga e co a es ti ma ti va é de 
que os con tra tos ir re gu la res ge ra ram 
um pre juí zo de R$ 3,35 mi lhões, des de 
2013, aos co fres de Cân di do Men des.

A Ope ra ção con tou com a par ti ci- 
pa ção de 12 ser vi do res do Ga e co e Se- 
gu ran ça Ins ti tu ci o nal do MP MA. Da 
Po lí cia Ci vil, 7 de le ga dos e 18 agen tes 
cum pri ram man da dos em São Luís; 4 
de le ga dos e 3 po li ci ais atu a ram em 
Cân di do Men des e 1 de le ga do e 3 po- 
li ci ais re a li za ram a ope ra ção em Bom 
Jar dim.

REGIÃO METROPOLITANA

Feirão de Negociação
Virtual é prorrogado

OS ACORDOS SÃO FEITOS MEDIANTE A ANÁLISE DE CADA CASO

A BRK Am bi en tal, em pre sa res pon sá vel pe los ser vi- 
ços de água e es go to em Pa ço do Lu mi ar e em São Jo sé
de Ri ba mar, pror ro gou, pa ra até 3 de se tem bro, o pra zo
do Fei rão de Ne go ci a ção On-Li ne.

Por meio do si te Acor do Cer to, to do o pro ces so de ne- 
go ci a ção é di gi tal, o que evi ta des lo ca men tos e sim pli fi- 
ca o aten di men to. Os acor dos são fei tos me di an te a aná- 
li se de ca da ca so, ofe re cen do des de isen ção de mul tas e
ju ros, até o re par ce la men to de uma ne go ci a ção re a li za- 
da an te ri or men te.

Mui tas fa mí li as que ti ve ram a ren da afe ta da pe la pan- 
de mia es tão se re or ga ni zan do fi nan cei ra men te pa ra co- 
lo car as con tas em dia. A ini ci a ti va bus ca aju dar es pe ci- 
al men te es se pú bli co. “Ti ve mos mui ta pro cu ra pa ra ne- 
go ci a ções de dí vi das, uma vez que pro por ci o na mos
con di ções di fe ren ci a das pa ra ca da cli en te. No úl ti mo
dia da pri mei ra eta pa do Fei rão, ain da ha via mui tas pes- 
so as nos pro cu ran do pa ra sa ber se ha ve ria pror ro ga ção,
com in te res se nas pro pos tas de ne go ci a ção e re ne go ci a- 
ção de dé bi tos”, diz Ra ni e re Si quei ra, ge ren te co mer ci al
da BRK Am bi en tal no Ma ra nhão.

Os cli en tes re si den ci ais que qui se rem re a li zar as ne- 
go ci a ções jun to à con ces si o ná ria de vem aces sar o si- 
te www.acor do cer to.com.br/brk  e cri ar um ca das tro a
par tir dos da dos pes so ais do cli en te (CPF, da ta de nas ci- 
men to, e-mail e nú me ro de te le fo ne ce lu lar). A par tir
daí, é só ini ci ar o pro ces so de ne go ci a ção na pla ta for ma

Gra du a ção, Es co la Téc ni ca e
Cur so Pro fis si o na li zan te:
• 1) bra si lei ro;
• 2) ida de até 24 anos em 1º de abril de
2021;
• 3) en si no su pe ri or ou for ma ção es pe cí fi -
ca com ple ta;
• 4) co nhe ci men to da lín gua in gle sa e/ou
ja po ne sa.

Pes qui sa/Pós-gra du a ção:
• 1) bra si lei ro;
• 2) ida de até 34 anos em 1º de abril de
2021;
• 3) en si no su pe ri or com ple to;
• 4) co nhe ci men to da lín gua in gle sa e/ou
ja po ne sa;
• 5) re co men dá vel ter ini ci a ção ci en tí fi ca.

Do cu men tos in dis pen sá veis pa -
ra ins cri ção:
• a) Fi cha/for mu lá rio de ins cri ção pre en -
chi da cor re ta men te em in glês ou ja po nês,
da ti lo gra fa dos com 02 fo tos 3,5×4,5 cm dos
úl ti mos seis me ses;
• b) Di plo ma/cer ti fi ca do e his tó ri co es co -
lar com tra du ções pa ra o in glês ou ja po nês;
• c) Car ta de re co men da ção do di re -
tor/ori en ta dor com tra du ção pa ra o in glês
ou ja po nês;
• d) Pro je to de es tu do/re da ção em in glês,
en tre ou tros.

Con su la do do Ja pão em Be lém
• En de re ço: Av. Ma ga lhães Ba ra ta, 651 Ed.
Be lém Of fi ce Cen ter, 7º an dar, Be lém-PA
CEP: 66060-281
• Si te: https://www.be lem.br.emb-ja -
pan.go.jp/it pr_pt/bol sas_ de_es tu do.html
• E-mail: con ja bel@bm.mo fa.go.jp

Aten ção

CONSULADO DO JAPÃO

Bolsas de estudo para maranhenses
O Go ver no do Ja pão ofe re ce anu al men te

bol sas de es tu do aos es tu dan tes e pes qui- 
sa do res do mun do in tei ro, in clu si ve do
Bra sil.

O Con su la do do Ja pão em Be lém es tá re- 
ce ben do até 3 de se tem bro do cor ren te
ano, as ins cri ções pa ra plei te ar as bol sas de
es tu do nas mo da li da des de Gra du a ção, Es- 
co la Téc ni ca e Cur so Pro fis si o na li zan te até
22 de se tem bro na mo da li da de de Pes qui- 
sa/Pós-Gra du a ção vol ta dos aos es tu dan- 
tes/pes qui sa do res dos es ta dos do Pa rá,
Ama pá, Ma ra nhão e Pi auí, con for me os re- 
qui si tos bá si cos a se guir:

De vi do à pan de mia, a se le ção cons ta rá
de aná li se de do cu men tos e es tão pre vis tos

as pro vas es cri tas e en tre vis ta em in glês
e/ou ja po nês. Os be ne fí ci os da bol sa são:
Va lor men sal que va ria en tre R$ 5mil e R$
7mil, pas sa gens aé re as de ida e vol ta ao Ja- 
pão e pa ga men to das des pe sas es co la res.
Des de a dé ca da de 70, cer ca de 179 es tu- 
dan tes e pes qui sa do res dos es ta dos do Pa- 
rá, Ma ra nhão, Pi auí e Ama pá, vi a ja ram ao
Ja pão pa ra es tu dar/pes qui sar e após a con- 
clu são dos re fe ri dos cur sos re tor na ram ao
Bra sil co la bo ran do no de sen vol vi men to do
país.

Os do cu men tos de vem ser en vi a dos via
Cor rei os ou en tre gues em en ve lo pe na por- 
ta ria do pré dio do en de re ço abai xo.

In for ma ções, aqui si ção de for mu lá ri os
de ins cri ção:

De vi do à in fluên cia da pan de mia do co- 
ro na ví rus, as da tas de ins cri ção, pro vas es- 
cri tas e en tre vis ta es ta rão su jei tas a al te ra- 
ções, as sim co mo to da a se le ção po de rá ser
can ce la da, se hou ver ne ces si da de.

Os de ta lhes se rão anun ci a dos as sim que
fo rem de fi ni dos. Acom pa nhe as in for ma- 
ções atu a li za das atra vés do si te do Con su- 
la do do Ja pão e/ou Em bai xa da do Ja pão.

Con fi ra os prê mi os dos pró xi -
mos me ses  

Ca sa Efi ci en te

 ENERGIA EM DIA

Como se cadastrar na promoção
Pen san do em fa ci li tar ain da mais o ca- 

das tro dos cli en tes na pro mo ção Ener gia
em Dia, a Equa to ri al Ma ra nhão ini ci ou
uma ação que le va rá aos su per mer ca dos
pro mo to res da con ces si o ná ria pa ra in for- 
mar e ins cre ver os cli en tes na pro mo ção.

São di ver sas pro mo to ras atu an do di a- 
ri a men te pa ra aten der aque les cli en tes
que de se jam con cor rer aos prê mi os. O
ser vi ço de ve aten der, ini ci al men te, o mu- 
ni cí pio de São Luís re ve zan do-se en tre as
uni da des de su per mer ca dos do gru po
Ma teus na ca pi tal. Em bre ve es sa ação de- 
ve rá acon te cer em ou tros mu ni cí pi os do
es ta do.  Pa ra re a li zar o ca das tro com uma
das pro mo to ras bas ta a pes soa abor da da
in for mar to dos os da dos so li ci ta dos no
ato da ins cri ção pa ra no fi nal re ce ber um
nú me ro da sor te.  “Por se rem pres ta do res
de ser vi ços es sen ci ais, nos su per mer ca- 
dos en con tram-se a mai or cir cu la ção de
pes so as du ran te o pe río do de dis tan ci a- 
men to so ci al, e en vi ar re pre sen tan tes a
es ses es ta be le ci men tos foi a for ma que
en con tra mos de ir até o nos so cli en te. Es- 
ta mos le van do di re ta men te ao con su mi- 
dor a opor tu ni da de de par ti ci par da pro- 
mo ção e con cor rer a prê mi os em um mo- 
men to tão de li ca do em que to da aju da é

bem-vin da”, ex pli ca Mai ra Propp, Ana lis- 
ta de Mar ke ting da Equa to ri al Ma ra nhão.

A ação, que se es ten de rá até ho je, dia
20, já opor tu ni zou a par ti ci pa ção de qua- 
se 2 mil cli en tes na Pro mo ção Ener gia em
Dia. Fo ram re a li za dos ca das tros nas uni- 
da des de su per mer ca dos lo ca li za das nos
bair ros Coha ma, Ci da de Ope rá ria, Coha- 
trac I e IV, Mai o bão, Re nas cen ça, Ba can ga,
João Pau lo, Araçagy, São Cris tó vão e na
Cur va do 90.

Se rão sor te a dos dois cli en tes que te rão,
por um ano, o va lor de R$ 500 pa ra com- 
pras de su per mer ca do. O va lor se rá dis po- 
ni bi li za do por meio de car tões de cré di to,
sem fun ção de sa que e o sal do é acu mu la- 
ti vo.

Tam bém se rão sor te a dos 2 (dois) cli en- 
tes que te rão a opor tu ni da de de re ce ber
R$ 250 pa ra o pa ga men to da con ta de luz
por um ano. O va lor tam bém se rá dis po ni- 
bi li za do por meio de car tões de cré di to,
sem fun ção de sa que e o sal do tam bém é
acu mu la ti vo.

Nos me ses de ou tu bro e de zem bro de
2020, e mar ço de 2021, se rão sor te a dos 5
(cin co) cli en tes, que se rão con tem pla dos
com o va lor de R$ 12 mil, sen do que R$ 9
mil de ve rá obri ga to ri a men te ser usa do
pa ra a tro ca de equi pa men tos elé tri cos
ine fi ci en tes da re si dên cia. O res tan te se rá
uti li za do pa ra pe que nas re for mas e os va- 
lo res se rão dis po ni bi li za do tam bém por
meio de car tão de cré di to, sem fun ção sa- 
que.

Ao fi nal da pro mo ção, em ju nho de
2021, ha ve rá o sor teio que da rá a pos si bi- 
li da de de com pra de um Au to mó vel Re- 
nault Kwid 1.0, 0 km, no va lor de R$37 mil. 
O va lor se rá dis po ni bi li za do no car tão de
cré di to, sem fun ção sa que.

É im por tan te lem brar que as ins cri ções
tam bém po dem ser fei tas no hot si te da
pro mo ção: www.ener gi a em dia.equa to ri- 
a le ner gia.com.br.

São Luís, quinta-feira, 20 de agosto de 2020
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Ainda cercada de mistérios, a maçonaria se define como uma sociedade em que os
valores de igualdade e fraternidade dão a tônica para o crescimento espiritual

PA TRÍ CIA CU NHA

Cu ri o si da des
• Os ma çons se reú nem em tem plos
cha ma dos de lo jas (em in glês, lod ge,
ou alo ja men to, que é on de an ti ga -
men te se agru pa vam os pe drei ros res -
pon sá veis pe la cons tru ção de igre jas
ou ca te drais);
• As lo jas são or ga ni za das por re gião;
• Os ma çons ge ral men te usam uma
es pé cie de aven tal, por con ta de seu
apa ren te elo com os an ti gos pe drei ros
das ca te drais;
• Ao lon go da his tó ria do Bra sil a Ma -
ço na ria par ti ci pou ati va men te de fa -
tos im por tan tes, co mo da In con fi dên -
cia Mi nei ra, mo vi men to que mais tar -

de fi cou mai or e cul mi nou na in de -
pen dên cia do Bra sil. Em se gui da, a
Ma ço na ria tam bém apoi ou o mo vi -
men to de abo li ção da es cra va tu ra no
país;
• Pre si den tes e vi ce-pre si den tes par -
ti ci pa ram da so ci e da de, co mo o pre si -
den te Mi chel Te mer (MDB). Atu al -
men te, o vi ce-pre si den te do Bra sil,
ge ne ral Ha mil ton Mou rão (PSL), é
ma çom.

Mi tos
• A Ma ço na ria é uma re li gião: Não. A
Ma ço na ria é uma so ci e da de se cre ta
em que seus mem bros pre ci sam ser
re li gi o sos
• Qual quer um po de ser ma çom: Pa -
ra ser Ma çom pre ci sa ser in di ca do por
um ma çom e pre en cher uma sé rie de
re qui si tos de con du ta, so ci al, fa mi li ar.
• Os sím bo los do com pas so E DO es -
qua dro são sím bo los sa tâ ni cos ou do
mal: Es tes sím bo los tão so men te re -
pre sen tam “O Gran de Ar qui te to do
Uni ver so”, ou se ja, Deus (ou o seu

equi va len te em sua re li gião).
• O sím bo lo do olho, den tro de uma
pi râ mi de, é um sím bo lo ma lig no e
sa tâ ni co: O sím bo lo do olho, den tro
de uma pi râ mi de, sim bo li za o “Fi at
Lux”, que sig ni fi ca “Fa ça-se a Luz”;
que po de ser en con tra do no Li vro do
Gê ne sis, da Bí blia, nos li vros de vá ri as
re li giões pe lo mun do.

RITOS SECRETOS

Dia do Maçom:
um culto ao bem

Q
uan tos já ou vi ram fa lar so- 
bre os mis té ri os que cer cam
a ma ço na ria? Seus cul tos e
ri tos se cre tos, seus sím bo- 

los, seus se gre dos… quem era ma çom
não po dia di zer que era e as sim por
di an te… Os mis té ri os dos ri tu ais
maçô ni cos en vol vem a cu ri o si da de
das pes so as acer ca do que é pra ti ca do
den tro dos tem plos. Con si de ra da
uma or dem, a ma ço na ria reú ne re li gi- 
o sos de di fe ren tes cre dos. Os ir mãos,
co mo são cha ma dos na co mu ni da de.

No dia do Ma çom, con ver sa mos
so bre o as sun to com o ma gis tra do Se- 
bas tião Bon fim, da lo ja (co mo são
cha ma das os lu ga res de reu nião)
Mes tre Hi ram Abiff, nº 61. Ho je, com a
si tu a ção de saú de pú bli ca que se en- 
con tra o mun do, Bra sil e o Ma ra nhão,
as co me mo ra ções em gran de es ti lo
co mo eram de cos tu me, te rão que ser
res tri tas aos mem bros de ca da lo ja,
obe de cen do às me di das sa ni tá ri as
pre vis tas em de cre tos es ta du al e mu- 
ni ci pal.

A his tó ria da Ma ço na ria no Bra sil
re gis tra sua exis tên cia des de o sé cu lo
XIX, cu ja ati vi da de só cio-po lí ti ca re- 
sul ta no pa pel de ci si vo na In de pen- 
dên cia do Bra sil, Abo li ção dos Es cra- 
vos e na Pro cla ma ção da Re pú bli ca.
No Ma ra nhão a Ma ço na ria es tá re pre- 
sen ta da pe la Gran de Lo ja Maçô ni ca
do Es ta do do Ma ra nhão – GLE MA,
Gran de Ori en te do Ma ra nhão – GOB- 
MA e Gran de Ori en te Autô no mo do
Ma ra nhão – GO AM.

Se gun do in for ma ções da GLE MA,

acre di ta-se que à es sa da ta, no ano de
1822 o ir mão Gon çal ves Lê do te ria
pre si di do uma reu nião maçô ni ca na
qual foi de ci di do pe la In de pen dên cia
do Bra sil, pou co tem po de pois. O
even to, que tor nou a pá tria li vre, con- 
tou com a par ti ci pa ção de ma çons e
da Ma ço na ria, se não co mo pro mo to- 
res da cau sa, no mí ni mo, co mo le gi ti- 
ma do res des ta. Es ti ma-se que, ao re- 
dor do mun do, ha ja 6 mi lhões de pes- 
so as li ga das à ma ço na ria. No Ma ra- 
nhão são qua se 5 mil ma çons, e cer ca
de 2 mil na ca pi tal, São Luís.

Des sa da ta em di an te, mui to se fa- 
lou so bre a “or dem se cre ta dos ma- 
çons”, e mi tos, e se gre dos. “Nós não
te mos mi to ne nhum, o que nós te mos
é um tra ba lho so ci al, ale go ri as e sím- 
bo los, co mo a Bí blia, que abre nos sos
tra ba lhos. O que não cul tu a mos é o
ateís mo. Pa ra que vo cê se ja ma çom é
ne ces sá rio que vo cê te nha uma re li- 
gião se ja ela qual for. As lo jas tra ba- 
lham em sin to nia por que que te mos
al guns ri tos que en vol vem a fi lo so fia
aon de a gen te cul tua al guns en si na- 
men tos co mo o her me tis mo (es tu do e
prá ti ca da fi lo so fia ocul ta e da ma gia
as so ci a dos a es cri tos atri buí dos a
Her mes Tris me gis to) e coi sas des sas
na tu re za. É pu ra fi lo so fia”, dis se Se- 
bas tião Bon fim.

Na or ga ni za ção in ter na da so ci e da- 
de, as mu lhe res de ma çons são cha- 
ma das de cu nha das e os fi lhos so bri- 
nhos e so bri nhas.  O mi to de que pa ra
ser ma çom era ne ces sá rio pas sar por
um cri vo que ge ral men te per pas sa va
pe la ques tão he re di tá ria, ou que eles
pre ci sam ven der a al ma ao di a bo, ou
coi sas do gê ne ro, se gun do Se bas tião,

não exis te. “Pa ra ser um ma çom é ne- 
ces sá rio que te nha cren ça em Deus.
Acre di to que a   ma ço na ria bus ca a
vir tu de, o bem-es tar so ci al, aju dar a
so ci e da de pa ra que pos sa mos ter uma
vi da bem me lhor, bem mais equi li bra-
da. Fa ze mos fi lan tro pia, aju da mos
quem ne ces si ta. No mun do pro fa no, e
fo ra da ma ço na ria, as pes so as não ve- 
em o nos so tra ba lho que a gen te cum- 
pre co mo diz a Bí blia: ‘dá com um
mão pa ra que a ou tra não ve ja’. En tão,
o tra ba lho que fa ze mos é de mui tos ir- 
mãos dis tri buin do ces ta bá si ca, dan- 
do san gue, te mos uma equi pe que tra- 
ba lha sis te ma ti ca men te, mas não há
ne ces si da de da gen te ter que di vul gar.
Nos so in tui to é aju dar, não é di vul gar.
Nos cul tu a mos sim, a vir tu de, o bem-
es tar so ci al”, dis se Se bas tião.

Pa ra fa zer par te da ma ço na ria, se-
gun do Bon fim, a pes soa pre ci sa ser
apre sen ta da por um ir mão, que se rá
seu pa dri nho. De pen den do do seu
per fil, da sua con du ta ili ba da, e se tem
al gu ma re li gião, ele é apro va do.  As
reu niões tem plá ri as só são fre quen ta- 
das par ti ci pa das por ma çons, mas os
even tos po dem par ti ci par ou tras pes-
so as des de que se jam con vi da dos por
al gum mem bro.

Por des co nhe cer os ri tos, mui tos
con fun dem a ma ço na ria com uma re-
li gião. Al gu mas pes so as re la ci o nam as
prá ti cas com cul tos sa tâ ni cos em ra- 
zão de ser se cre ta e sem a par ti ci pa ção
de mu lhe res. “Na ver da de, as mu lhe-
res são per fei tas, e nós ho mens, ain da
es ta mos nes sa bus ca. Por is so que
mu lher não po de par ti ci par do ci clo,
por que elas já são la pi da das”, jus ti fi ca
Bon fim.

Símbolos e curiosidades da maçonaria

Um dos sím bo los mais co nhe ci dos
da ma ço na ria é o com pas so e o es qua- 
dro, que jun to, for mam um tri ân gu lo
com a le tra G ao meio que se re fe re ao
Gran de Ar qui te to do Uni ver so, re co- 
nhe ci do co mo Deus. O sím bo lo da
ins ti tui ção maçô ni ca re pre sen ta o
Gran de Ori en te do Bra sil em meio às
tri bu la ções no mar re vol to.

Es ta tu to da ci da de

PA ÇO DO LU MI AR

Pre fei tu ra de ve de mo lir
obras ir re gu la res no
re si den ci al

O Mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar foi con de na do de mo- 
lir, no pra zo de um ano, to das as cons tru ções ou edi fi ca- 
ções fei tas ir re gu lar men te na Área Ver de II, do Re si den- 
ci al No vo Ho ri zon te de Apa re ci da, e os seus ocu pan tes,
no mes mo pra zo, proi bi dos de ocu par, uti li zar, cons truir
e/ou edi fi car, bem co mo a de mo li rem to da e qual quer
cons tru ção ou edi fi ca ção ir re gu lar re a li za da no lo cal.

A sen ten ça do juiz Dou glas de Me lo Mar tins, ti tu lar da
Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos da Co mar ca da
Ilha de São Luís, aten deu – em par te – ao pe di do do Mi- 
nis té rio Pú bli co Es ta du al, que ajui zou Ação Ci vil Pú bli- 
ca con tra o Mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar, a Co o pe ra ti va
de Ta xi e Trans por te Área Pa ço do Lu mi ar Ma ra nhão –
Co o trans ta xi, a Co o pe ra ti va dos Fei ran tes do Con jun to
No vo Ho ri zon te e ou tros.

No ca so de des cum pri men to de qual quer das me di- 
das de ter mi na das, os réus de vem pa gar mul ta diá ria no
va lor de R$ 500. Com ba se em ju ris pru dên cia do Su pe ri- 
or Tri bu nal de Jus ti ça, o juiz dei xou de aco lher ou tro pe- 
di do de in de ni za ção por da no mo ral co le ti vo, por con si- 
de rar que a con du ta ques ti o na da não in frin giu va lo res
es sen ci ais da so ci e da de, tam pou co pos suiu os atri bu tos
da gra vi da de e in to le ra bi li da de, con fi gu ran do ape nas o
des res pei to à lei.

Na ação, o Mi nis té rio Pú bli co pe diu a con de na ção de
to dos réus à re pa ra ção in te gral do da no am bi en tal, pa ra
re ti rar da Área Ver de II do Re si den ci al No vo Ho ri zon te
de Apa re ci da to das as edi fi ca ções clan des ti nas; e do
Mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar a de mo lir to das as cons- 
tru ções ou edi fi ca ções clan des ti nas exis ten tes, ur ba ni- 
zan do-a, me di an te exe cu ção de pro je to ar qui tetô ni co e
pai sa gís ti co, e, ain da, à con de na ção de to dos os réus à
in de ni za ção por da nos mo rais co le ti vos, em va lor a ser
de po si ta do no Fun do Es ta du al de Pro te ção dos Di rei tos
Di fu sos – FEPDD (Lei nº 10.417/16).

O Mi nis té rio Pú bli co ale gou que os réus ocu pam ile- 
gal men te a área ver de II do Lo te a men to No vo Ho ri zon te
da Apa re ci da, si tu a do no Ba cu ri zal.

A área ver de, de 4.272,48m², es tá lo ca li za da ao la do da
área co mer ci al, on de os réus te ri am le van ta do edi fi ca- 
ções em al ve na ria des ti na das a ins ta la ções de bo xes pa- 
ra os fei ran tes e a se de da Co o pe ra ti va de Ta xi e Trans- 
por te Área Pa ço do Lu mi ar Ma ra nhão – Co o trans ta xi. E o
Mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar se ria ci en te da ocu pa ção
da área ver de II, mas não te ria ado ta do me di das ad mi- 
nis tra ti vas ou ju di ci ais pa ra re a ver o bem pú bli co.

Na aná li se da ques tão, o juiz as se gu rou que a Cons ti- 
tui ção da Re pú bli ca, (ar ti go 182) atri buiu ao mu ni cí pio
a ta re fa de pro mo ver a po lí ti ca de de sen vol vi men to ur- 
ba no, cu jo ob je ti vo é or de nar o ple no de sen vol vi men to
das fun ções so ci ais da ci da de e ga ran tir o bem-es tar de
seus ha bi tan tes.

De acor do com a sen ten ça, um dos ins tru men tos pre- 
vis tos no Es ta tu to da Ci da de pa ra im ple men ta ção da
po lí ti ca ur ba na e al can ce das fun ções so ci ais da ci da de é
o ins ti tu to do par ce la men to do so lo, re gu la do pe la Lei nº
6.766/79, que pre vê a re ser va de área pro por ci o nal ao lo- 
te a men to pa ra ser des ti na da à ins ti tui ção de es pa ços
pú bli cos de uso co mum. Es sas áre as pú bli cas se des ti- 
nam a ins ta la ção de pra ças, áre as ver des, jar dins; ou
equi pa men tos co mu ni tá ri os, tais co mo: cre ches, es co- 
las, de le ga ci as, pos tos de saú de e si mi la res. “Des ti na das
ao de sen vol vi men to de uma fun ção ur ba nís ti ca es pe cí- 
fi ca, as áre as pú bli cas de cor ren tes de lo te a men to não
po dem ter sua des ti na ção al te ra da pe lo par ti cu lar ou
pe lo Po der Pú bli co, por ato ad mi nis tra ti vo ou por lei.
São, por tan to, in sus ce tí veis de de sa fe ta ção”, res sal ta a
or dem ju di ci al.

Cons ta dos au tos o Lau do pe ri ci al pro du zi do pe lo
Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de Meio Am bi en te, Ur ba- 
nis mo e Pa trimô nio Cul tu ral, cons ta tan do que já fo ram
cons truí das inú me ras edi fi ca ções em al ve na ria, com fi- 
na li da des co mer ci ais, sen do al gu mas já em fun ci o na- 
men to e ou tras em fa se de fi na li za ção da obra. Con for- 
me os mo ra do res, que acom pa nha ram a vis to ria, a ocu- 
pa ção ocor reu de for ma or ga ni za da por al gu mas pes so- 
as, sem que ocor res se ação de im pe di men to por par te
do Po der Pú bli co. “A ocu pa ção é ile gal, pois, con for me já
ex pli ci ta do, áre as ver des não são pas sí veis de uti li za ção
ex clu si va por par ti cu la res em de tri men to de to da a co le- 
ti vi da de. Tra ta-se de apro pri a ção par ti cu lar de bem pú- 
bli co de uso co mum do po vo. O Mu ni cí pio de Pa ço do
Lu mi ar tem co nhe ci men to da ocu pa ção e se omi tiu ao
cum pri men to do de ver de fis ca li zar e im pe dir a ocu pa- 
ção da área pú bli ca, de ver es te que ad vém da Cons ti tui- 
ção Fe de ral (do ar ti go 30, VI II, e ar ti go 182) bem co mo da
Lei nº 6.766/1979 (dos ar ti gos 17, 22 e 40)”, con cluiu.

Tra ta-se de apro pri a ção par ti cu lar

de bem pú bli co de uso co mum do

po vo. O Mu ni cí pio de Pa ço do

Lu mi ar tem co nhe ci men to da

ocu pa ção e se omi tiu ao

cum pri men to do de ver de fis ca li zar

e im pe dir a ocu pa ção da área 

São Luís, quinta-feira, 20 de agosto de 2020
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Começa nesta segunda-feira  (23),
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O prazo para formalização 
de operações crédito no Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) 
foi prorrogado por três meses. 
Portaria estabelecendo a nova 
data de encerramento foi pu-
blicada hoje no Diário Oficial 
da União.

O prazo se encerraria hoje 
(19), mas o governo reconhece 
que “ainda há demanda de cré-
dito por parte das microem-
presas e empresas de pequeno 
porte para manutenção de 
suas atividades econômicas”.

A portaria considera ainda 
a autorização concedida pelo 
Congresso Nacional, por meio 
da aprovação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 28 de 2020, 
em fase de sanção, para que a 
União efetive aporte adicional 
de R$ 12 bilhões no Fundo de 

Portaria que estende o prazo foi publicada hoje no Diário Oficial.

Programa de ajuda a micro e pequenas 
empresas é prorrogado por 3 meses

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 20 De agOStO De 2020 | Quinta - Feira

A Prefeitura de São Paulo 
vai destinar R$ 103 milhões 
para apoiar os artistas da ci-
dade em meio à crise causada 
pelo novo coronavírus. As 
medidas para restringir o con-
tágio pela doença atingiram 
fortemente o setor cultural, 
com o cancelamento de apre-
sentações e o fechamento de 
espaços culturais públicos e 
privados.

Festival nas janelas
Entre as ações de apoio, 

será criado o festival Janelas 
de São Paulo, inspirado nas 
manifestações artísticas feitas 
na Itália durante o período de 
quarentena. As apresentações 
feitas em varandas, sacadas ou 
janelas serão transmitidas pela 
internet.

Medidas para restringir contágio por Covid-19 atingiram a cultura.

Prefeitura de São Paulo vai destinar 
R$ 103 milhões para artistas

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

Nacional
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A Justiça de São Paulo 
proibiu hoje (20) visitas a 
presos em todas as unidades 
prisionais do estado de São 
Paulo. A decisão, da juíza Ana 
Luiza Villa Nova, da 16ª Vara 
da Fazenda Pública de São 
Paulo, foi tomada a pedido 
do Sindicato dos Agentes de 
Segurança Penitenciária do 
Estado de São Paulo.

“Defiro, pois, o pedido 
liminar, para determinar à 
autoridade impetrada que 
proíba as visitas externas 
aos sentenciados, em to-
das as Unidades Prisionais 
do Estado de São Paulo, 
até o julgamento definitivo 
desta demanda”,  disse a 
juíza em seu despacho. A 
juíza deu prazo de 10 dias 
para que a Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (SAP) preste informações 

Justiça proíbe visitas em todas unidades 
prisionais de São Paulo

JUSTIÇA

sobre o cumprimento da 
decisão.

Ontem, o governo do 

estado de São Paulo decidiu 
aplicar restrições de visitas a 
presos, mas não a proibição. 

A juíza, no entanto, con-
siderou as medidas como 
“paliativas”.

Novos prazos
A prefeitura também adiou 

o prazo de todas as contrata-
ções artísticas do Executivo 
municipal, fazendo com que 

os shows impedidos no mo-
mento possam ser realizados 
em outras datas, garantindo o 
pagamento dos cachês.

A prefeitura administra, 

através da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, 11 centros 
culturais, 18 casas de cultura 
e oito teatros, além do Theatro 
Municipal. Fora isso, há ainda 
a programação que acontece 
nas bibliotecas e museus.

O calendário de editais 
será antecipado. A ideia é que 
os grupos artísticos possam 
realizar a pesquisa e pré-pro-
dução durante o período de 
quarentena. As chamadas 
públicas oferecem verbas 
para os produtores que têm os 
projetos selecionados.

O prazo do Programa Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura 
(Promac), que permite o apoio 
a iniciativas culturais a partir 
de incentivos fiscais será pror-
rogado até o dia 27 de maio.

TODOS OS MOMENTOS 
são ideais para as mudanças, 
pelo menos as que dizem 
respeito a nós mesmos. Mas 
muitos estabeleceram o iní-
cio do ano, qualquer ano, 
como o tempo certo para as 
promessas de novos com-
portamentos, novos hábitos, 
novas (e corretas) maneiras 
de agir em sociedade. A jul-
gar pelas promessas, juras 
e compromissos feitos nos 
primeiros dias do ano – os 
mais radicais fazem-nos no 
primeiro dia junto com os ri-
tuais da ocasião, como pular 
três ondas, levar flores para a 
mãe d’água e outras práticas 
– e olham para o horizonte 
como se já fossem um novo 
humano pronto para trilhar o 
caminho que levará o mundo 
para um amanhã melhor. 
Quanto tempo dura a de-
terminação que muitos de 
nós temos no que se refere à 
autotransformação visando, 
tão-somente, a corrigirmos 
nosso caminho? Alguém 
dirá: imensurável! E concor-
do. A nossa capacidade de 
manter a palavra nessas situ-
ações é muito fluida e, ouso 
dizer, apenas uma parcela 
ínfima consegue cumprir o 
que promete, o que é, conve-
nhamos, próprio do humano. 
Há, contudo, uma ressalva que 
se faz necessária: a quase to-
talidade das promessas e das 
juras, cumpridas ou não, diz 
respeito a condições físicas ou 
de caráter material: emagre-

cer ou engordar (tem quem 
queira), mudar de emprego, 
fazer a viagem dos sonhos 
e por aí vai. É óbvio que não 
se pode levantar objeções 
a esses propósitos, que são 
perfeitamente válidos. Mas 
quantos prometem ser mais 
tolerantes, mais pacientes 
com o próximo? Quantos pro-
metem estender as mãos para 
os necessitados e dar-lhes, ao 
menos, a força oriunda da soli-
dariedade? Em suma: quantos 
prometem amar o próximo 
como a si mesmos? Essas são 
promessas que, uma vez cum-
pridas, levam ao bem-estar em 
todos os níveis da sociedade 
e, por conseguinte, ao me-
lhor relacionamento entre os 
humanos. Todavia, a realidade 
fria do cotidiano nos mostra, 
ao menos para aqueles que se 
preocupam com isso, que há 
quase nenhuma possibilidade 
de a humanidade voltar-se 
inteiramente para o bem co-
mum. Quase nenhuma? Quer 
dizer que há esperança de 
que isso aconteça? Não sei, 
mas prefiro estar ao lado dos 
otimistas que veem o copo 
meio cheio a ombrear com 
os que o veem meio vazio. 
No final das contas, resta a 
alguns, realmente compro-
metidos com a fraternidade 
entre todos os humanos, fazer 
sua parte e servir de exemplo 
às futuras gerações. Talvez o 
efeito multiplicador do amor 
ao próximo possa dar novo 
brilho ao planeta azul.

Mesa Diretora da Câmara regulamenta 
sistema de votação remota

A Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados editou Ato da 
Mesa (123/20) que regulamenta 
o Sistema de Deliberação Re-
mota (SDR), medida destinada 
a viabilizar o funcionamento do 
Plenário durante a emergência 
de saúde pública relacionada ao 
coronavírus (Covid-19).

A comunicação por áudio 
e vídeo entre os participantes 
da sessão será feita por meio da 
plataforma de videoconferência 
Zoom; e a votação, pelo Infoleg, 
aplicativo para smartphones e ta-
blets da Câmara, que exibirá para 
os deputados as opções “sim”, 
“não”, “abstenção” e “obstrução”.

Para garantir a segurança do 
processo, será obrigatório o ca-
dastramento prévio do celular 
do deputado, que será validado 
por verificação em duas etapas. 
Será obrigação do deputado 
providenciar conexão à internet 
com capacidade suficiente para 
a transmissão segura e estável 

de áudio e vídeo.
Os deputados poderão usar 

o e-mail institucional da Câ-
mara para se inscrever para a 
discussão e o encaminhamen-
to, bem como outros direitos 
regimentais, como apresentar 
requerimentos.

O e-mail institucional será 
usado também para manifes-
tação dos deputados durante 
a votação. E o uso da palavra 
será feito pelos deputados por 
meio de celulares, computado-
res, tablets ou plataforma de 
videoconferência – além dos 
microfones, se o líder estiver 
presencialmente no recinto.

Apresentação de projetos 
Além de regulamentar o sis-
tema remoto de votações, o 
ato da Mesa permite que os 
deputados apresentem pro-
jetos legislativos por e-mail 
enquanto durar a emergência 
de saúde pública relacionada 
ao coronavírus.
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Hoje (19) é o Dia Nacional 
do Historiador, data instituída 
pela lei nº 12.130, de 17 de 
dezembro de 2009, e escolhida 
em homenagem ao historiador, 
diplomata, jornalista, jurista e 
político de Pernambuco Joa-
quim Nabuco. Este ano, pela 
primeira fez, os historiadores 
irão comemorar o seu dia com a 
profissão regulamentada.

A lei nº 14.038, que traz a 
regulamentação, foi publicada 
ontem (18) no Diário Oficial da 
União. O projeto de lei tramitou 
desde 2009 no Congresso Nacio-
nal e foi aprovado em fevereiro. 
Em abril, a Presidência da Repú-
blica vetou o texto completo e, 
na semana passada, o veto foi 
derrubado pelos parlamentares.

O texto legal assegura o 
exercício da profissão de histo-
riador para quem tem diploma 
de curso superior, mestrado ou 
doutorado em História, expedi-
do por instituição brasileira ou 
estrangeira, com revalidação no 

Brasil, e reconhecido pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
- Capes. Também garante o 
exercício aos profissionais di-
plomados em outras áreas, que 
tenham exercido há mais de 5 
anos a profissão de historiador.

As atribuições dos historia-
dores foram definidas como 

magistério da disciplina de his-
tória para ensino fundamental 
e médio, com obrigatoriedade 
da licenciatura; organização 
de informações para publi-
cações, exposições e eventos 
sobre temas de História; plane-
jamento, organização, implan-
tação e direção de serviços de 
pesquisa histórica; assessora-

mento, organização, implan-
tação e direção de serviços de 
documentação e informação 
histórica; assessoramento 
voltado à avaliação e seleção 
de documentos para fins de 
preservação; e elaboração de 
pareceres, relatórios, planos, 
projetos, laudos e trabalhos 
sobre temas históricos.

HOMENAGEM

Historiadores comemoram seu dia 
com profissão regulamentada

Garantia de Operações (FGO) 
destinados à concessão de 
garantias no âmbito do Pro-
nampe.

Sancionada em maio, a Lei 
nº 13.999/2020 que criou o 
Pronampe abriu inicialmente 

crédito especial no valor de 
R$ 15,9 bilhões. O objetivo do 
programa é garantir recursos 
para os pequenos negócios e 
manter empregos durante a 
pandemia do novo coronaví-
rus no país.

Pelo texto, aprovado no 
fim de abril pelo Congresso, 
micro e pequenos empresários 
poderão pedir empréstimos 
de valor correspondente a 
até 30% de sua receita bruta 
obtida no ano de 2019.

Câmara retoma proteção a indígenas e 
mantém veto sobre cadastro negativo

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira 
(19), durante sessão virtual 
do Congresso Nacional, a 
derrubada de itens relacio-
nados a quatro vetos do 
presidente Jair Bolsonaro a 
iniciativas legislativas e duas 
propostas de crédito extra 
que alteram o Orçamento 
deste ano. A sessão virtual 
continuará nesta tarde, com 
os senadores.

Em globo, os deputados 
aprovaram, por 454 votos 
a 14, a derrubada de vetos 
relacionados ao uso obriga-
tório de máscaras em razão 
da pandemia; às medidas de 
proteção social e de combate 
à Covid-19 em territórios indí-
genas e quilombolas; à regras 
para transferência de terras da 
União para Roraima e Amapá; 
e ao prazo de 72 horas para au-
torização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
nas importações durante a 
pandemia.

Cadastro de devedores 
Em uma votação em separado, 
foi mantido por 295 votos a 
160 o veto integral à proposta 
que, em razão da pandemia, 
procurava suspender a inclu-

são de devedores em cadas-
tros negativos, como Serasa e 
SPC (PL 675/20).

Segundo Bolsonaro, o pro-
jeto prejudica o funcionamen-
to do mercado de crédito e 
a eficiência dos sistemas de 
registro.

Adiados
Devido ao acordo dos lí-

deres, a análise de três vetos 
foi adiada. Ficarão para uma 
próxima reunião do Congres-
so os itens que tratam do 
pacote anticrime (Veto 56/19); 
do auxílio emergencial de R$ 
600 na pandemia (Veto 13/20); 
e da prorrogação, até o final de 
2021, da desoneração da folha 
de pagamentos de 17 setores 
da economia (Veto 26/20).

Três reuniões
As sessões virtuais do 

Congresso acontecem em 
três etapas. O Senado se reu-
nirá às 16 horas para analisar 
os vetos que devem ser man-
tidos, os quatro destaques 
definidos naquela Casa e 
aqueles que os deputados 
decidiram derrubar. Por fim, 
às 19 horas, a Câmara exami-
nará itens que, pelas regras, 
inicialmente foram votados 
pelos senadores.

Entra em vigor lei que dispensa escolas 
de cumprir 200 dias letivos em 2020
Entrou em vigor  nes-

ta quarta-feira (19) a Lei 
14.040/20, que suspende a 
obrigatoriedade de escolas 
e universidades cumpri-
rem a quantidade mínima 
de dias letivos neste ano 
em razão da pandemia de 
Covid-19. A norma foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União.

Segundo a lei, os esta-
belecimentos de educação 
infantil serão dispensados 
de cumprir os 200 dias do 
ano letivo e também a carga 
mínima de 800 horas. As es-
colas de ensino fundamental 
e médio terão de cumprir a 
carga horária, embora não 
precisem seguir o número 
mínimo de dias (200).

Já as faculdades não pre-
cisarão cumprir os 200 dias 

letivos, mas terão de manter 
a carga horária prevista na 
grade curricular para cada 
curso (veja quadro abaixo).

A nova lei é oriunda da 
Medida Provisória 934/20, 
a p r o v a d a  p e l a  C â m a r a 
dos Deputados com pa-
recer da deputada Luisa 
Canziani  (PTB-PR).  Vetos 
Bolsonaro vetou seis mudan-
ças aprovadas no Congresso 
Nacional. Ele retirou do texto 
o dispositivo que determina-
va ao Ministério da Educação 
ouvir os estados para defi-
nir a data de realização do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

O texto também obrigava 
as universidades a compati-
bilizar os processos seletivos 
com a data de divulgação 
dos resultados do Enem.
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COMUNICADO
VITA ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI
CNPJ/MF N° 22.149.166/0001-07
Torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Renovação para 
a atividade de LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
referente ao empreendimento LT 138 kV Tutóia subestação SE 
Tutóia 34,5/138kV e SE Vienergy 138/500kV conforme Processo 
Nº 111718/2020 a ser localizado no Município de Tutóia-MA.
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Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah
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Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

5Geral

O secretario Catulé Junior 
participou de videoconferên-
cia com o Grupo LATAM Air-
lines na tarde da sexta-feira 
(20), para debater efeitos da 
pandemia Covid-19 na malha 
área do Brasil e do Maranhão. 

O secretario Catulé Ju-
nior pontuou a importância 
da referida companhia área 
que detém 48% dos pousos 
e decolagens no Aeroporto 
Marechal da Cunha na capital 
maranhense. 

“Sabemos que o período 
atual pede cautela e precau-
ções por não sabermos com 
clareza como o Brasil se com-
portará durante a pandemia. 
No entanto, a crise vai pas-
sar e, com o fortalecimento 
dessa parceria, poderemos 
voltar a negociar a expansão 
da malha aérea do estado”, 
pontuou o gestor estadual 
de turismo.

Na ocasião, a LATAM in-
formou que pelo 70% dos 
seus voos serão reduzidos 
no país, sendo que nesse 
percentual mais de 90% são 
de voos internacionais e 40% 

domésticos.
“Esse é um percentual 

definido pela empresa nessa 
primeira etapa, assim que 
soubemos da chegada no 
vírus, mas estamos traba-
lhando na definição exata de 
quais voos serão efetivamen-
te retirados e quais mantidos. 
Em abril  esse percentual 
pode mudar e tudo será re-

passado de forma oficial à 
Secretaria de Turismo”, frisou 
o Analista de Relações Insti-
tucionais na LATAM Airlines, 
Vinicius Azevedo Batista. 

O Grupo LATAM informou, 
ainda, que todos os passa-
geiros que possuem voos 
nacionais ou internacionais 
afetados podem reagendar 
seu voo gratuitamente até 31 

Participaram também da reunião a analista tributária da LATAM, Amanda 
Nonato Vieira, e a gestora de comunicação da Setur, Amanda Dutra Ramos.

de dezembro de 2020.
A conclusão do aeroporto 

de Barreirinhas, o imposto 
sobre o querosene, a Rota 
das Emoções e a Rota Amazô-
nia - que envolvem diversos 
estados com o objetivo co-
mum de comercialização de 
produtos turísticos - também 
foram abordados na video-
conferência.

BNB oferece condições especiais em seus 
financiamentos e negociações com os clientes

Os clientes do Banco do 
Nordeste, interessados em 
prorrogar empréstimos e fi-
nanciamentos ou contratar 
novos créditos, em condições 
diferenciadas, deverão procu-
rar seus gerentes de relaciona-
mento por telefone, e-mail ou 
via celular (WhatsApp) e fazer, 
se for o caso, o agendamento 
da visita à agência. As novas 
medidas de crédito foram 
anunciadas pelo Banco esta 
semana como forma de mini-
mizar os impactos causados 
na economia pelo novo Coro-
navírus. A medida emergencial 

tem como foco principal as 
micro e pequenas empresas. 
Será possível também prorro-
gar dívidas de outros portes de 
empreendimentos, atestada a 
necessidade financeira da em-
presa em função da situação 
econômica mundial, a exem-
plo do que vem se verificando 
com o setor de turismo.

O Banco está orientando 
seus clientes a utilizarem prio-
ritariamente os canais digitais 
colocados à disposição dos 
clientes via internet (www.
bnb.gov.br) ou via aplicativo 
no celular. 

PREVENÇÃO

Saiba como manter seus óculos desinfetados
Com a expansão da CO-

VID-19 no Brasil, é essencial 
que algumas medidas sejam 
tomadas para prevenir o con-
tágio e para buscar impedir a 
disseminação do vírus.

Além de adotar as medidas 
recomendadas pelo Ministério 
da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) - como 
lavar as mãos frequentemente 
por 20 segundos, não tocar o 
rosto com as mãos, cobrir a boca 
ao tossir e espirrar e, é claro, ficar 
em isolamento social quando 
possível -, é muito importante 
higienizar da forma correta um 
objeto essencial que está sem-
pre em nosso rosto: os nossos 

óculos. Se preocupando com a 
saúde de todos os brasileiros, a 
Óticas Carol dá dicas de como 
manter o acessório sempre 
limpo e esterilizado.

Os óculos podem ser um 
objeto de transmissão do vírus e, 
por isso, é imprescindível a limpe-
za de cada um deles no mínimo 
2 vezes por dia (de manhã e à 
tarde), ou após o contato com as 
mãos - caso não estejam limpas.

“Nesse momento, não re-
comendamos a limpeza dos 
óculos com os produtos nor-
malmente utilizados para esse 
fim, pois não garantem uma 
higienização completa. Da mes-
ma forma, não aconselhamos o 

uso de álcool, pois pode danifi-
cá-los, dependendo do material. 
Para limpeza das armações é 
recomendada uma solução de 
sabão neutro e água corrente, 
com um pano limpo. É uma 
receita muito simples com ele-
mentos que temos facilmente 
em casa”, explica Ronaldo Pe-
reira Junior, General Manager 
de Varejo da Luxottica no Brasil.

A solução pode ser arma-
zenada em potinhos de spray 
(borrifadores) e usados quando 
necessário.

Sobre a Óticas Carol     
A Óticas Carol é uma mar-

ca varejista no ramo óptico 
que foi fundada em 1997 e 

recentemente adquirida pelo 
Grupo Luxottica. Hoje é a maior 
rede de franquia ótica do Brasil 
atualmente com mais de 1.400 
lojas em todo o país. Sua missão 
é fornecer a melhor plataforma 
para o crescimento sustentável 
de seus franqueados, sempre 
em busca de encantar seus 
clientes com excelentes serviços 
e produtos ópticos. A visão da 
Óticas Carol é ver um mundo 
mais bonito transformando os 
óculos no principal acessório de 
moda e perpetuando um mo-
delo de negócios sustentável. 
Para saber mais sobre a Óticas 
Carol, visite www.oticascarol.
com.br. 

Governo e LATAM debatem adaptações na 
malha aérea durante pandemia do Covid-19

COMUNICADO

VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA torna público que reque-

reu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais–SEMA, Protocolo nº. 44688/2020 a Renovação da 

Licença Única Ambiental  – ReLUA, para a atividade agrícola, na 

Fazenda Lara III, localizada no município de Urbano Santos/MA.

COMUNICADO

Carlos André Kreling, CPF n.º 219.339.600-00 torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - SEMA a Licença Ambiental Única - LAU 
para atividade mineral (Extração de cascalho ou seixo), na 
Fazenda Eldorado, localizada no município de Balsas/MA, 
conforme Processo nº 19120033836/2019 e E-Processo nº. 
279237/2019 (SIGLA).

Os shoppings da capital decidiram 
reduzir o horário de funcionamento

Apesar não existir nenhu-
ma confirmação de caso de 
coronavírus no Maranhão, os 
shoppings adotaram novo 
horário buscando colaborar 
com as medidas de preven-
ção e diminuir a circulação de 
pessoas.

A redução é importante, 
mas vale lembrar que shoppin-
gs são pontos de comércio que 
abrigam lojas, serviços e ativi-
dades que atendem às neces-
sidades das pessoas, inclusive 
as essenciais, como clínicas 

médicas, bancos, farmácias e 
supermercados, e é de gran-
de importância manter essas 
operações em funcionamento 
para atender a população.

Vale ressaltar que cinemas 
e academias, pelo menos as 
que estão abrigadas em sho-
ppings já estão fechados.

Atenção para alteração do 
horário de funcionamento: das 
12h às 20h. Uma demonstra-
ção de cuidado, solidariedade 
e atitude dos shoppings da ci-
dade, diante da situação atual

QUARENTENA

Revelo prevê aumento de 15% em vagas de tecnologia
A pandemia da Covid-19 

tem afetado os mais diversos 
setores da sociedade, entre-
tanto, em meio a novas formas 
de trabalho devido ao perío-
do de quarentena, a Revelo 
, maior HR tech da América 
Latina, prevê um aumento 
de 15% na procura de vagas 
de tecnologia e em posições 

nas quais as atividades que 
possam ser desenvolvidos de 
forma remota.

“Agora que as pessoas 
estão em quarentena, iden-
tificamos uma migração dos 
candidatos para a procura por 
funções e posições nas quais 
o trabalho possa ser realiza-
do sem ter que sair de casa”, 

pontua Lachlan de Crespigny, 
cofundador da Revelo.

Em meio às novas neces-
sidades das empresas, foi 
percebido que o número de 
agendamentos de entrevistas 
caíram cerca de 12% com 
a crise. Isso significa que os 
candidatos estão receben-
do menos convites dos RHs 

para participar de processos 
seletivos. A companhia conta 
ainda com uma ferramenta de 
navegação intuitiva para que 
os processos seletivos sejam 
desenvolvidos de forma 100% 
online. Isso inclui desde a 
busca por posições, passando 
por entrevistas e até mesmo o 
aceite de propostas.

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

A   Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão 
(FIEMA) encaminhou, na últi-
ma  sexta-feira (20), um con-
junto de 13 propostas de me-
didas nas áreas de tributação e 
normas regulatórias, voltadas 
para o enfrentamento e a 
atenuação dos efeitos da cri-
se econômica decorrente da 
pandemia da Covid-19, para 
o governador do estado Flávio 
Dino.

O presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez, avalia que as 
dificuldades para produzir, 
geradas pela falta de insumos 
e pela falta de liquidez, com 

a queda nas vendas, pode-
rão levar diversas empresas 
eficientes à falência – o que, 
certamente, aumentará as 
consequências sociais e cená-
rio negativo da crise.

“Essa situação coloca em 
risco a sobrevivência do par-
que fabril e requer medidas 
necessárias para mitigar os 
prejuízos acumulados pela in-
dústria maranhense, principal-
mente as micros e pequenas 
empresas, afetadas pela queda 
drástica na produção e redu-
ção das receitas das empresas”, 
frisou o líder empresarial da 
indústria maranhense.

Queijo sem procedência sanitária 
é inutilizado em Santa Inês

Os trabalhadores também temem pela possibilidade de privatização dos Correios.

A Polícia Civil e a Agência 
Estadual de Defesa Agrope-
cuária do Maranhão (AGED/
MA) apreenderam uma carga 
de 1.300 quilos de queijo, do 
tipo coalho, nas imediações 
da BR-222, que estava sendo 
transportada de forma irre-
gular. A apreensão ocorreu no 
domingo (16), no município 
Santa Inês.

De acordo com o que foi 
apurado pela polícia, um ca-

minhão de cor vermelha, com 
origem no município de Buri-
ticupu, transportava o queijo 
acondicionado em sacos de 
estopa e em temperatura 
ambiente com destino ao mu-
nicípio de Timon. O condutor 
do veículo não apresentou 
documento informando a 
origem de produção do queijo 
coalho.

Fiscais da AGED/MA foram 
acionados até o local para 

realizar a apreensão e a inu-
tilização da carga de queijo. 
A carga foi vistoriada, pesada 
e estava completamente fora 
dos padrões higiênicos e sani-
tários exigidos para consumo.

A AGED/MA lavrou o auto 
de infração e o termo de des-
truição do produto que foi 
assinado pelo condutor da 
carga de queijo. Em seguida, 
os fiscais realizaram a inutili-
zação do produto.

A Agência sempre orienta 
que o consumidor, ao adquirir 
produtos de origem animal, a 
exemplo do queijo e deriva-
dos, deve sempre observar se 
a embalagem possui o selo do 
Serviço de Inspeção. O selo é 
a garantia de que o produto 
foi fabricado obedecendo 
todas as normas sanitárias e 
de higiene, cujo consumo é 
adequado para alimentação 
do maranhense.

APRIMORAMENTO

Governo do Estadopromove 
formação para professores do Ejatec

Com o objetivo de propi-
ciar a reflexão sobre a con-
cepção e contribuir para o 
aprimoramento do Programa 
Ejatec no Maranhão, o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc), realizou nesta 
quarta-feira (19), a 1ª Forma-
ção de Professores da Ejatec 
Maranhão 2020 – Novo Ensino 
Médio: Educação Profissional.

Neste primeiro momento, 
a formação contou com a 
participação de gestores e 
professores da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) dos 
Centros Educa Mais: Coelho 
Neto, localizado no bairro 
do Ivar Saldanha, e Dorile-
ne Silva Castro, que fica no 
bairro do Coroadinho, ambos 
em São Luís. Estas unidades 
fazem parte das escolas-pi-
loto para a implantação do 
Programa de Educação de 
Jovens e Adultos Integrado à 
Educação Profissional (Ejatec/
MA), no estado.

Durante as apresentações 
da 1ª Formação de Professores 
da Ejatec Maranhão 2020, o 
secretário adjunto de Educa-
ção Profissional e Integral da 
Seduc, André Bello, reforçou 
a importância de momentos 
como esse para que gesto-
res e professores possam ser 
esclarecidos dessa nova mo-
dalidade de ensino, além da 
importância em se pensar esse 
currículo para que os estudan-
tes do Ejatec saiam da sala de 
aula como protagonistas de 
suas histórias, tendo adquirido 
além de conhecimento escolar 
uma nova visão de vida e mer-
cado de trabalho.

André Bello explicou ain-
da que, atualmente, existem 
1.500 estudantes matricula-
dos nessa modalidade em 16 
Centros de Ensino no estado 
e disse que a ideia é avançar 
ainda mais nesse tipo de ensi-
no, possibilitando a inclusão 
de mais unidades em outros 
municípios do estado, uma 

vez que hoje estes Centros 
estão localizados apenas nas 
cidades de São Luís (Grande 
Ilha); Timon e Alcântara.

“Esse é um projeto muito 
especial que serve para valo-
rizar e possibilitar a entrada 
desses estudantes no mercado 
de trabalho e o Governo do 
Maranhão tem olhado com 
mais cuidado e carinho para 
esses estudantes. Já iniciamos 
a entrega de kits pedagógicos 
e queremos avançar cada vez 
mais. Esses estudantes, ge-
ralmente, são pais e mães de 
família que já passam o dia na 
luta diária do trabalho. Com 
o ensino técnico profissiona-
lizante poderão se aprimorar 
e buscar garantir uma melhor 
qualidade de vida”, disse André 
Bello.

Para auxiliar na implanta-
ção do Ejatec no Maranhão, 
a Seduc tem contado com a 
parceria da Fundação Itaú para 
Educação e Cultura, respon-
sável pelas mediações e trei-

namentos direcionados aos 
docentes e gestores. Nesse pri-
meiro encontro os professores 
receberam esclarecimentos 
dos formadores: Paulo Cunha 
e Priscila Monteiro.

Cerca de 40 educadores, 
entre gestores e professores 
dos Centros de Ensino ma-
ranhenses e formadores da 
Fundação Itaú, participaram 
da 1ª Formação de Professo-
res da Ejatec Maranhão 2020, 
onde foram discutidos temas 
como: a concepção do Ejatec 
que norteará o aprimoramen-
to da proposta no Maranhão; 
análise e dimensionamento do 
impacto do conceito de traba-
lho como princípio educativo 
nas escolhas de estratégias do 
programa; reflexão sobre as 
práticas de Ejatec consideran-
do a aprendizagem centrada 
no estudante e dentro dos 
contextos locais; além do pla-
nejamento, implementação e 
acompanhamento das ações 
do programa no estado.

Maranhão bate recorde no número 
de empresas inseridas no Cadastur

A Secretaria de Estado 
do Turismo (Setur), por meio 
do Observatório do Turismo 
do Maranhão, realizou pela 
primeira vez um trabalho 
de acompanhamento seg-
mentado e categorizado em 
relação a oferta turística no 
Estado. Em 2019, o Estado 
do Maranhão teve um au-
mento de mais de 150% no 
registro de estabelecimentos 
cadastrados no Cadastur, 
que tem o objetivo de reunir 
as pessoas físicas e jurídicas 
formalizadas e legalizadas 
junto ao Ministério de Tu-
rismo (MTur) que atuam na 
cadeia produtiva do turismo. 

Conforme aponta a su-
pervisora de pesquisa do 
Observatório do Turismo do 
Maranhão, Hanna Coelho, “foi 
realizada uma série histórica 
com este mapeamento merca-
dológico de 2015 a 2019, em 
que detectamos o aumento 
das empresas e pessoas físi-
cas com registro no Cadastur, 
valorizando assim a formali-
zação dos setores turísticos 
do estado. A partir dos dados 
do Cadastur e do Programa de 
Regionalização, nós consegui-

mos identificar os aparelhos 
turísticos com cadastros ati-
vos, com os quais avaliamos 
a segmentação dessa oferta”, 
assinala Hanna Coelho.

Os guias de turismo foram 
os que mais se formalizaram. 
No ano de 2015, no Maranhão, 
haviam apenas 14 profissio-
nais cadastrados; em 2019 
foram registrados 151 pro-
fissionais atuando de forma 
regular no estado.

Para o guia de turismo e 
presidente do Sindicato Es-
tadual dos Guias de Turismo 
do Maranhão, André Gutem-
berg, os guias de turismo que 
estavam formalizados duran-
te a pandemia da Covid-19 
puderam participar do edital 
“City Tour de Encantos” da 
Setur, oportunizando a renda, 
pois trabalharam produzindo 
roteiros online. “É essencial 
que todos os guias de turis-
mo estejam credenciados no 
Cadastur, desta forma, temos 
respaldo para exercer nossa 
profissão, participar de edi-
tais, além de também darmos 
segurança a quem contrata 
nossos serviços”, afirmou An-
dré Gutemberg.

Homem é condenado por transporte 
irregular de caranguejos-uçá

A pedido do Ministério 
Público do Maranhão, a Justi-
ça condenou, em 12 de agos-
to, José Carlos dos Santos a 
um ano de prisão devido ao 
transporte de 2.415 caran-
guejos-uçá, no ano de 2010, 
no período de defeso, quan-
do é proibido o comércio, 
transporte, captura e guarda 
deste tipo de caranguejo.

O flagrante foi feito por 
fiscais do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) na área do Portinho 
em São Luís. O condenado 
transportava os crustáceos 
em sua embarcação.

A pena de privação de 
l iberdade de um ano de 
detenção foi convertida em 
pena restritiva de direitos, a 
ser imposta pela 2ª Vara de 
Execuções de Penas e Medi-
das Alternativas de São Luís.

Formulou a Denúncia o 
promotor de justiça Luís Fer-
nando Cabral Barreto Júnior 
(Meio Ambiente, Urbanismo 
e Patrimônio Cultural de São 

Luís). Proferiu a sentença 
a juíza Stela Pereira Muniz 
Braga.

O crime está previsto no 
artigo 34 da Lei 9.605/98 (Lei 
dos Crimes Ambientais) e a 
captura do caranguejo-uçá 
no período de defeso é tam-
bém vedada pela Instrução 
Normativa nº 01/2010 do 
Ibama.

PERÍODO DE DEFESO
Na época, os fiscais apre-

enderam os animais e a 
embarcação de José Carlos 
dos Santos. Ele confessou o 
transporte da mercadoria e 
afirmou ser o proprietário da 
embarcação.

O flagrante ocorreu no 
dia 5 de fevereiro de 2010. 
O período da “andada” do 
caranguejo é a época da 
reprodução da espécie, em 
que os crustáceos machos e 
fêmeas saem das galerias e 
andam pelo manguezal para 
se acasalarem. Em 2010, este 
período foi delimitado entre 
os dias 31 de janeiro e 5 de 
fevereiro.



Documentos da Prefeitura de Cândido Mendes
são encontrados em SLZ
Publicado em 19 de agosto de 2020 por gilbertoleda

Ainda como parte das ações realizadas pela Operação Cabanos, nesta quarta-feira, 19, o Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Polícia Civil encontraram documentos da Prefeitura de Cândido
Mendes em uma casa alugada na Rua Regina Rocha, Bom Jardim, Turu. Segundo informações, a casa seria frequentada
pelo prefeito do município, José Ribamar Leite de Araújo, preso na manhã desta quarta-feira, por um contador e por um
advogado.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela juíza Myllene Sandra Cavalcante, da Comarca de Cândido Mendes.
No imóvel, localizado em uma rua com um único acesso, foram encontrados vários documentos da Prefeitura de Cândido
Mendes, como contratos com empresas para execução de serviços, convênios, processos, bem como carimbos da
Prefeitura e de um advogado. A suspeita é que o local seria utilizado para praticar as irregularidades envolvendo
empresas contratadas pelo Município.

A Operação Cabanos é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Cândido Mendes em
junho de 2018. A Ação tem como alvos, além do Município de Cândido Mendes e do gestor municipal, a assessora
jurídica Edna Maria Cunha Andrade, além de cinco empresas e seus responsáveis: JM Sales e Cia Ltda – ME (João Mota
Sales), Cristal Serviços e Construções Ltda. – ME (Lindomar Pereira de Sá), Almeida e Lima Ltda – ME (Igor Lima
Castelo Branco), Construtora Akrus Ltda – EPP (Reginaldo Gomes Melônio) e J. A. Cruillas Neto (Jaime Anglada Cruillas
Neto).

As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público do Maranhão desde 2016 e começaram por conta de contratos
de fornecimento de materiais de limpeza e expediente. O valor somado nos anos de 2013, 2014 e 2015 chega a R$
2.097.507,50. No endereço indicado da empresa contratada (Maria Leda de Jesus Souza – ME), no município de Turiaçu,
funcionava, na realidade, uma casa lotérica.

As investigações, no entanto, apontaram uma série de irregularidades em outros contratos. Um deles tratava da
manutenção da iluminação pública do município, firmado com a empresa Almeida e Lima Ltda. – ME, no valor mensal de
R$ 148.320,00. Apesar do valor elevado, inspeção realizada pela Promotoria verificou vias e praças públicas em completa
escuridão.
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As investigações descobriram que três servidores foram precariamente contratados para realizar a manutenção da rede
de iluminação, com materiais fornecidos por Edna Andrade e pelo próprio prefeito Mazinho Leite. Os funcionários sequer
conheciam o responsável pela empresa contratada.

ESCOLAS

Em maio de 2017, a Prefeitura de Cândido Mendes firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério
Público para a reforma de escolas municipais. Uma delas seria a Unidade Escolar Leda Tajra. Apesar das notas fiscais
testarem o pagamento total pela obra, é impossível discriminar os serviços feitos ou mesmo o servidor responsável por
atestar os serviços.

Além disso, vistoria realizada pela Promotoria identificou a existência de caibros podres no telhado, apesar de terem sido
pagos mais de R$ 55 mil para a reposição de 874,14 m² de madeira. Onde deveria funcionar o refeitório havia livros
didáticos no chão, enquanto as crianças faziam o lanche sentadas no chão das salas de aula.

Chama a atenção que os contratos para a reforma desta e de outras escolas têm a assinatura da mãe de Edna Andrade
como testemunha.

Já na reforma da Unidade Escolar Iracy Teixeira, no povoado Cajual, licitada em R$ 467.318,98, apurou-se que a
Construtora Akrus Ltda, vencedora da licitação, “serve apenas para intermediar o aporte de recursos entre as contas
públicas do Município de Cândido Mendes e os requeridos e demais participantes do ‘grupo’”.

Os pedreiros contratados eram pagos pela própria Edna Andrade ou por um representante da Prefeitura, identificado
como Cleberson Sousa de Jesus. O total acertado com os pedreiros seria de R$ 82 mil.

AMBULÂNCIA

Em 2017, a empresa J M Sales e Cia Ltda. firmou contrato de R$ 90 mil para locação de uma ambulância para o
Município. Na suposta sede da empresa, em Maracaçumé, o executor de mandados do MPMA encontrou o imóvel
fechado e, segundo vizinhos, sem movimentação de pessoas.

As investigações mostraram, ainda, que a ambulância que deveria servir ao Povoado Barão de Tromaí ficou parada na
residência de Cleberson de Jesus por um longo período, no qual os pagamentos continuaram sendo feitos.

Notificado a prestar informações na Promotoria, o proprietário da empresa, João Mota Sales não compareceu. Procurado
em sua residência no dia marcado, ele havia tomado rumo ignorado.

COLETA DE LIXO



A empresa J M Sales e Cia Ltda. também foi contratada para a realização do serviço de coleta de lixo em Cândido
Mendes. Os dois contratos assinados somam R$ 745.680,00. No suposto endereço da empresa, no entanto, servidores
do Ministério Público atestaram só existir um matagal.

ESTRADAS

A Cristal Serviços e Construtora Ltda. foi contratada, por dispensa de licitação, para a construção e recuperação de
estradas vicinais. Apesar de assinado em 23 de junho de 2016, o contrato só foi publicado em 2 de janeiro de 2017,
contrariando a determinação da Lei de Licitações (8.666/93) de que a publicação do extrato de contratos deve ser feita
em até 25 dias.

O Ministério Público verificou que, pelo menos uma das estradas, que dá acesso ao povoado Tatajuba, não teve obras
realizadas. O valor desse contrato era de R$ 424.253.57. Diligências apontaram que a empresa nunca funcionou no local
indicado.

VEÍCULOS

O pregão presencial n° 03/2018, para locação de veículos para o gabinete do prefeito e secretarias municipais, no valor
de R$ 1.625.480,00, teve como vencedora a empresa J A Cruillas Neto ME. Em consulta realizada pelo Ministério
Público, no entanto, constatou-se que a empresa não possuía nenhum veículo em seu nome e que, entre os anos de
2016 e 2018, não tinha adquirido um único produto.

A documentação do processo licitatório – cuja sessão teria sido realizada em 26 de dezembro de 2017, um dia após o
feriado de Natal – não consta do Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas (Sacop) do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Nos documentos analisados pelo Ministério Público, constatou-se que o atestado de qualificação técnica apresentado foi
emitido pela Prefeitura de Joselândia, datado de janeiro de 2016. Ocorre que a empresa não foi contratada para locação
de veículos em Joselândia no ano anterior.

NEPOTISMO

As investigações apontaram a existência de vários casos de nepotismo na administração de Cândido Mendes. A
assessora jurídica Edna Andrade, por exemplo, tinha na folha de pagamento duas tias, uma irmã e um sobrinho, todos
lotados no cargo de “assessor comunitário”. “Pesquisando a legislação municipal, verificou-se inexistir previsão de tal
cargo”, observou, na Ação, o promotor de justiça Marcio Antonio Alves de Oliveira.

Verificou-se que o próprio procurador jurídico do município incidia em prática de nepotismo, sendo a sua sogra secretária
de Infraestrutura e Obras.

INFLUÊNCIA

Na Ação Civil Pública, o Ministério Público do Maranhão chama a atenção para a ingerência na gestão municipal de um
grupo capitaneado por Edna Maria Cunha de Andrade, que atuava na administração municipal desde 2013 e só
posteriormente assumiu o cargo de assessora jurídica.

Edna de Andrade era, inclusive, a proprietária da empresa E. M. C de Andrade Locadora de Equipamentos Médicos e
Laboratoriais, que assinou contrato com o Município em março de 2013, no valor de R$ 943.200,00. Mais uma vez, não
foi cumprida a determinação de publicação do contrato, que só aconteceu em dezembro do mesmo ano.

“Salta aos olhos a influência exercida pela sra. Edna Maria Cunha Andrade, que até bem pouco tempo não exercia
qualquer cargo na gestão municipal, embora desde o ano de 2013, início do primeiro mandato, desfrute de elevada
influência no âmbito da Prefeitura, possuindo posição proeminente na tomada de decisões atinentes à administração do
município desde as mais elementares até as mais complexas, como as relativas a orçamento, finanças, gestão de
pessoas e contratação de serviços terceirizados”, avalia o promotor Marcio de Oliveira.



Prefeito de Cândido Mendes é preso com R$ 400
mil em espécie
Publicado em 19 de agosto de 2020 por gilbertoleda

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã desta quarta-feira (19), em
parceria com a Policía Civil, a Operação Cabanos, que resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes, “Mazinho
Leite”.

Durante busca e apreensão na casa dele, foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie. O gestor, no entanto,
acabou sendo preso em flagrante por posse ilegal de armas.

A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido Mendes, na residência de
Mazinho Leite e em endereços de outros investigados, localizados nos municípios de São Luís, Cândido Mendes e Bom
Jardim. Os mandados foram solicitados pelo Ministério Público do Maranhão e expedidos pela Justiça de Cândido
Mendes.

O objetivo era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas empresas que
tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma
licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidos por
uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

As investigações apontaram a existência de irregularidades em diversos outros contratos envolvendo a compra de
materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da coleta de lixo.

O Gaeco estima que os contratos irregulares geraram um prejuízo de R$ 3,35 milhões, desde 2013, aos cofres de
Cândido Mendes.
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Participaram da Operação Cabanos 12 servidores do Gaeco e Segurança Institucional do MPMA. Da Polícia Civil, 7
delegados e 18 agentes cumpriram mandados em São Luís; 4 delegados e 3 policiais atuaram em Cândido Mendes e 1
delegado e 3 policiais realizaram a operação em Bom Jardim.

Com informações do MPMA



Polícia Civil e MP deflagram ação na Prefeitura
de Cândido Mendes
Publicado em 19 de agosto de 2020 por gilbertoleda

A Polícia Civil e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagraram na manhã desta
quarta-feira (19) operação na Prefeitura Municipal de Cândido Mendes.

Os investigadores também foram vistos na residência do prefeito da cidade, Mazinho Leite.

Aguarde mais informações.
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Operação Cabanos apontaOperação Cabanos aponta
envolvimento de sete empresasenvolvimento de sete empresas
em fraudes em Cândido Mendesem fraudes em Cândido Mendes
Gaeco diz que prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 3,35 milhõesGaeco diz que prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 3,35 milhões

Deflagrada pelo Gaeco (Grupo de AtuaçãoDeflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial no Combate às OrganizaçõesEspecial no Combate às Organizações
Criminosas), em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, nestaCriminosas), em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, nesta
quarta-feira 19, a Operação Cabanos aponta o envolvimento de peloquarta-feira 19, a Operação Cabanos aponta o envolvimento de pelo
menos sete empresas em fraudes em licitações no município demenos sete empresas em fraudes em licitações no município de

Cândido Mendes, sob gestão do prefeito José Ribamar Leite Araújo, o MazinhoCândido Mendes, sob gestão do prefeito José Ribamar Leite Araújo, o Mazinho
Leite.Leite.  Ele foi alvo de busca e apreensão e preso em flagranteEle foi alvo de busca e apreensão e preso em flagrante, por parte ilegal de, por parte ilegal de
arma. Na residência do gestor também foram encontrados, aproximadamente,arma. Na residência do gestor também foram encontrados, aproximadamente,
R$ 500 mil em espécie.R$ 500 mil em espécie.

Segundo a assessoria do Ministério Público, as empresas envolvidas são: J MSegundo a assessoria do Ministério Público, as empresas envolvidas são: J M
Sales e Cia Ltda – ME (J M Sales),Sales e Cia Ltda – ME (J M Sales),  Cristal Serviços e Construtora Ltda –Cristal Serviços e Construtora Ltda –
MEME  (Construtora Cristal),(Construtora Cristal),  Almeida e Lima Ltda – ME (ICB Services)Almeida e Lima Ltda – ME (ICB Services), Construtora, Construtora
Akrus Ltda – EPP (Construtora Akrus), J. A. Cruillas Neto (B C NAkrus Ltda – EPP (Construtora Akrus), J. A. Cruillas Neto (B C N
Empreendimentos e Locações),Empreendimentos e Locações),  Maria Leda de Jesus Souza – MEMaria Leda de Jesus Souza – ME  (Caiteuara(Caiteuara
Empreendimentos) e E. M. C de Andrade Locadora de Equipamentos Médicos eEmpreendimentos) e E. M. C de Andrade Locadora de Equipamentos Médicos e
Laboratoriais (O Guarani), consideradas como empresas fantasma ou de fachada.Laboratoriais (O Guarani), consideradas como empresas fantasma ou de fachada.

De acordo com as investigações, as fraudes envolvem contratos de fornecimentoDe acordo com as investigações, as fraudes envolvem contratos de fornecimento
de materiais de limpeza e expediente, compra de materiais médico-laboratoriais,de materiais de limpeza e expediente, compra de materiais médico-laboratoriais,
manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da coletamanutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da coleta
de lixo.de lixo.  Também há indícios de nepotismoTambém há indícios de nepotismo..

O prejuízo estimado aos cofres públicos, aponta o Gaeco, chega a R$ 3,35O prejuízo estimado aos cofres públicos, aponta o Gaeco, chega a R$ 3,35
milhões.milhões.

A investigação aponta ainda a advogada Edna Maria Cunha de Andrade,A investigação aponta ainda a advogada Edna Maria Cunha de Andrade,
assessora jurídica da Prefeitura de Cândido Mendes e proprietária da empresa Oassessora jurídica da Prefeitura de Cândido Mendes e proprietária da empresa O
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Guarani, como possível cabeça do esquema, devido grande influência na gestãoGuarani, como possível cabeça do esquema, devido grande influência na gestão
municipal. Em fevereiro do ano passado,municipal. Em fevereiro do ano passado,  ela foi presa pelo Gaecoela foi presa pelo Gaeco, sob a suspeita, sob a suspeita
de ser a mandante do assassinato de Rolmerson Robson, ex-secretário municipalde ser a mandante do assassinato de Rolmerson Robson, ex-secretário municipal
de Saúde de Cândido Mendes. Ela era casada com ele, à época com assassinato.de Saúde de Cândido Mendes. Ela era casada com ele, à época com assassinato.

https://atual7.com/noticias/politica/2019/02/gaeco-e-policia-civil-cumprem-mandado-de-prisao-contra-edna-andrade/


Mazinho, de Cândido Mendes, é preso emMazinho, de Cândido Mendes, é preso em
operação do Gaecooperação do Gaeco
Investigação apura suspeita de fraude em licitações e contratos. Prefeito foi preso em flagrante porInvestigação apura suspeita de fraude em licitações e contratos. Prefeito foi preso em flagrante por
posse ilegal de arma de fogoposse ilegal de arma de fogo

O prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, o MazinhoO prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, o Mazinho
Leite, foi preso, na manhã desta quarta-feira 19, em operação do GaecoLeite, foi preso, na manhã desta quarta-feira 19, em operação do Gaeco
(Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas), em parceria com a Polícia Civil do(Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas), em parceria com a Polícia Civil do
Maranhão.Maranhão.

Segundo a assessoria do Ministério Público do Maranhão, Mazinho foi preso em flagrante por posse ilegal deSegundo a assessoria do Ministério Público do Maranhão, Mazinho foi preso em flagrante por posse ilegal de
arma de fogo. Na residência dele também foram encontrados, aproximadamente, R$ 500 mil em espécie.arma de fogo. Na residência dele também foram encontrados, aproximadamente, R$ 500 mil em espécie.
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Batizada de Operação Cabanos, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura deBatizada de Operação Cabanos, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de
Cândido Mendes, na residência do prefeito e em endereços de outros investigados, localizados no próprioCândido Mendes, na residência do prefeito e em endereços de outros investigados, localizados no próprio
município, além de Bom Jardim e São Luís.município, além de Bom Jardim e São Luís.

As investigações foram iniciadas pelo Gaeco após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitaçãoAs investigações foram iniciadas pelo Gaeco após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitação
realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidosrealizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidos
por uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.por uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

As investigações apontam, ainda, para irregularidades em diversos outros contratos envolvendo a compra deAs investigações apontam, ainda, para irregularidades em diversos outros contratos envolvendo a compra de
materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além damateriais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da
coleta de lixo.coleta de lixo.

O Gaeco estima o prejuízo de R$ 3,35 milhões aos cofres públicos de Cândido Mendes.O Gaeco estima o prejuízo de R$ 3,35 milhões aos cofres públicos de Cândido Mendes.



Prefeito de Cândido Mendes é preso durante operação
Por Zeca Soares 19/08/2020      

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã
desta quarta-feira (10) em parceria com a Policía Civil, a Operação Cabanos, que resultou
na prisão do prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, o “Mazinho Leite”. O
prefeito foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. Na casa do gestor também foram
encontrados mais de R$ 400 mil em espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de
Godofredo Viana, onde será autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido
Mendes, na residência de Mazinho Leite e em endereços de outros acusados, localizados
nos municípios de São Luís, Cândido Mendes e Bom Jardim. Os mandados foram
solicitados pelo Ministério Público do Maranhão e expedidos pela Justiça de Cândido
Mendes.

O objetivo era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o
Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações
foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitação realizada em
2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram
fornecidos por uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço,
funcionava uma lotérica.
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As investigações apontaram a existência de irregularidades em diversos outros contratos
envolvendo a compra de materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação
pública, reforma de hospitais e escolas, além da coleta de lixo.

O Gaeco estima que os contratos irregulares geraram um prejuízo de R$ 3,35 milhões,
desde 2013, aos cofres de Cândido Mendes.

Participaram da Operação Cabanos 12 servidores do Gaeco e Segurança Institucional do
MPMA. Da Polícia Civil, 7 delegados e 18 agentes cumpriram mandados em São Luís; 4
delegados e 3 policiais atuaram em Cândido Mendes e 1 delegado e 3 policiais realizaram
a operação em Bom Jardim.

Foto: Divulgação



Prefeito de Cândido Mendes é preso; na casa dele
estavam guardados R$ 500 mil

A prisão de Mazinho Leite ocorreu durante operação coordenada pelo Grupo
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), auxiliado pela Polícia
Civil. 

A operação Cabanos de busca e apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira na
sede da prefeitura e na casa do prefeito, que teve as portas arrombadas por causa de
resistência oferecida pelos ocupantes do domicílio.

Os promotores encontraram uma arma sem o documento de porte e, por isso, Mazinho
teve prisão decretada. Na residência foram encontrados ainda R$ 500 mil em espécie e
documentos relativos a processos licitatórios.

O prefeito é acusado de comandar licitações irregulares que chegam a mais de R$ 3
milhões. A operação foi estendida também para São Luís e Bom Jardim.

https://luiscardoso.com.br/policia/2020/08/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-na-casa-dele-estavam-guardados-r-500-mil/


Gaeco e Polícia fazem busca e apreensão na prefeitura e casa do
prefeito de Cândido Mendes

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

Gaeco e Polícia fazem busca e apreensão na prefeitura e
casa do prefeito de Cândido Mendes

Membros  do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado
(GAECO) e da Polícia Civil amanheceram hoje na Prefeitura de Cândido Mendes
assim como na casa do prefeito daquela cidade, Mazinho Leite, numa operação de
busca e apreensão. 

Na casa do prefeito foi preciso arrombar por causa da resistência oferecida pelos
ocupantes do domicílio. Não foram revelados os motivos da operação. Aguardem novas
informações.
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por Jorge Aragão
19 ago 2020

Prefeito de Cândido Mendes é preso em
flagrante na operação do Gaeco

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã
desta quarta-feira, 19, em parceria com a Polícia Civil, a Operação Cabanos, que resultou
na prisão do prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, o “Mazinho Leite”.
O prefeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na residência do
prefeito, também foram encontrados, aproximadamente, R$ 500 mil em espécie. O
prefeito foi conduzido para o município de Godofredo Viana, onde será autuado por porte
ilegal de arma.

A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido
Mendes, na residência de Mazinho Leite e em endereços de outros acusados, localizados
nos municípios de São Luís, Cândido Mendes e Bom Jardim. Os mandados foram
solicitados pelo Ministério Público do Maranhão e expedidos pela Justiça de Cândido
Mendes.

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/19/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-em-flagrante-na-operacao-do-gaeco/
https://twitter.com/share?url=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/19/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-em-flagrante-na-operacao-do-gaeco/&text=Prefeito%20de%20C%C3%A2ndido%20Mendes%20%C3%A9%20preso%20em%20flagrante%20na%20opera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Gaeco
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/19/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-em-flagrante-na-operacao-do-gaeco/
https://plus.google.com/share?url=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/19/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-em-flagrante-na-operacao-do-gaeco/
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/19/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-em-flagrante-na-operacao-do-gaeco/#comments
https://i0.wp.com/www.blogdojorgearagao.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Mazinho-1.jpeg?ssl=1


O objetivo era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o
Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações
foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitação realizada em
2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram
fornecidos por uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço,
funcionava uma lotérica.

As investigações apontaram a existência de irregularidades em diversos outros contratos
envolvendo a compra de materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação
pública, reforma de hospitais e escolas, além da coleta de lixo.

O Gaeco estima que os contratos irregulares geraram um prejuízo de R$ 3,35 milhões,
desde 2013, aos cofres de Cândido Mendes.

https://i1.wp.com/www.blogdojorgearagao.com.br/wp-content/uploads/2020/08/dinheiro.png?ssl=1


Waldemar Ter
Zeca Soares

Prefeito de Cândido Mendes é preso durante operação
do Gaeco e Polícia Civil
Por Daniel Matos • quarta-feira, 19 de agosto de 2020

Prefeito Mazinho Leite foi preso em flagrante por posse ilegal de arma

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã desta quarta-feira, 19,
em parceria com a Policía Civil, a Operação Cabanos, que resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes,
José Ribamar Leite Araújo, o “Mazinho Leite”. O prefeito foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. Na
casa do gestor também foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a
cidade de Godofredo Viana, onde será autuado por porte ilegal de arma de fogo.

  0 comentário
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A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido Mendes, na residência
de Mazinho Leite e em endereços de outros investigados, localizados nos municípios de São Luís, Cândido
Mendes e Bom Jardim. Os mandados foram solicitados pelo Ministério Público do Maranhão e expedidos pela
Justiça de Cândido Mendes.

Armas de fogo encontradas em poder do prefeito de Cândido Mendes

O objetivo era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas
empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de
suspeitas de fraude em uma licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se
que os materiais eram fornecidos por uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço,
funcionava uma lotérica.

As investigações apontaram a existência de irregularidades em diversos outros contratos envolvendo a compra
de materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da
coleta de lixo.



Operação Cabanos: MPMA aponta amante do prefeito
Mazinho Leite como líder de esquema na Prefeitura de
Cândido Mendes
Por Daniel Matos • quinta-feira, 20 de agosto de 2020

Edna Maria foi presa em fevereiro de 2019, acusada de ser a autoria intelectual da morte do próprio marido, o então
secretário de Saúde do município, Rolmerson Robson. Ex-procuradora do Município de Cândido Mendes, Edna
Maria Cunha de Andrade foi presa em fevereiro de 2019 suspeita de tramar a morte do marido

Edna Maria também foi presa na Operação Cabanos

Ainda como parte das ações realizadas pela Operação Cabanos, nesta quarta-feira, 19, o Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Polícia Civil encontraram documentos da Prefeitura
de Cândido Mendes em uma casa alugada na Rua Regina Rocha, Bom Jardim, Turu, em São Luís. Segundo
informações, a casa seria frequentada pelo prefeito do município, José Ribamar Leite de Araújo, preso na manhã
dessa quarta-feira (19), por um contador e por um advogado.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela juíza Myllene Sandra Cavalcante, da Comarca de Cândido
Mendes. No imóvel, localizado em uma rua com um único acesso, foram encontrados vários documentos da
Prefeitura de Cândido Mendes, como contratos com empresas para execução de serviços, convênios, processos,
bem como carimbos da Prefeitura e de um advogado. A suspeita é que o local seria utilizado para praticar as
irregularidades envolvendo empresas contratadas pelo Município.

A Operação Cabanos é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Cândido
Mendes em junho de 2018. A Ação tem como alvos, além do Município de Cândido Mendes e do gestor municipal, a
assessora jurídica Edna Maria Cunha Andrade, além de cinco empresas e seus responsáveis: JM Sales e Cia Ltda
– ME (João Mota Sales), Cristal Serviços e Construções Ltda. – ME (Lindomar Pereira de Sá), Almeida e Lima Ltda

  0 comentário
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– ME (Igor Lima Castelo Branco), Construtora Akrus Ltda – EPP (Reginaldo Gomes Melônio) e J. A. Cruillas Neto
(Jaime Anglada Cruillas Neto).

Casa lotérica

As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público do Maranhão desde 2016 e começaram por conta de
contratos de fornecimento de materiais de limpeza e expediente. O valor somado nos anos de 2013, 2014 e 2015
chega a R$ 2.097.507,50. No endereço indicado da empresa contratada (Maria Leda de Jesus Souza – ME), no
município de Turiaçu, funcionava, na realidade, uma casa lotérica.

As investigações, no entanto, apontaram uma série de irregularidades em outros contratos. Um deles tratava da
manutenção da iluminação pública do município, firmado com a empresa Almeida e Lima Ltda. – ME, no valor
mensal de R$ 148.320,00. Apesar do valor elevado, inspeção realizada pela Promotoria verificou vias e praças
públicas em completa escuridão.

As investigações descobriram que três servidores foram precariamente contratados para realizar a manutenção da
rede de iluminação, com materiais fornecidos por Edna Andrade e pelo próprio prefeito Mazinho Leite. Os
funcionários sequer conheciam o responsável pela empresa contratada.

Escolas

Em maio de 2017, a Prefeitura de Cândido Mendes firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público para a reforma de escolas municipais. Uma delas seria a Unidade Escolar Leda Tajra. Apesar das
notas fiscais testarem o pagamento total pela obra, é impossível discriminar os serviços feitos ou mesmo o servidor
responsável por atestar os serviços.

Além disso, vistoria realizada pela Promotoria identificou a existência de caibros podres no telhado, apesar de terem
sido pagos mais de R$ 55 mil para a reposição de 874,14 m² de madeira. Onde deveria funcionar o refeitório havia
livros didáticos no chão, enquanto as crianças faziam o lanche sentadas no chão das salas de aula.

Chama a atenção que os contratos para a reforma desta e de outras escolas têm a assinatura da mãe de Edna
Andrade como testemunha.

Já na reforma da Unidade Escolar Iracy Teixeira, no povoado Cajual, licitada em R$ 467 mil.



Promotoria investiga pregão de R$ 19,6Promotoria investiga pregão de R$ 19,6
milhões em Bacabalmilhões em Bacabal
Licitação foi vencida pela Construprime Empreendimentos. Microempresa mudou razão social eLicitação foi vencida pela Construprime Empreendimentos. Microempresa mudou razão social e
agora pertence ao marido da vereadora Natália Duda, aliada do prefeito Edvan Brandãoagora pertence ao marido da vereadora Natália Duda, aliada do prefeito Edvan Brandão

A Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Bacabal instaurouA Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Bacabal instaurou
inquérito, no mês passado, para apurar suspeita de irregularidades em uminquérito, no mês passado, para apurar suspeita de irregularidades em um
pregão presencial aberto pela gestão municipal em fevereiro deste ano, vencido pelapregão presencial aberto pela gestão municipal em fevereiro deste ano, vencido pela
Construprime Empreendimentos, ao valor estimulado de R$ 19,6 milhões.Construprime Empreendimentos, ao valor estimulado de R$ 19,6 milhões.

Pelo montante, de acordo com a ata de registro de preços, a microempresa comprometeu-se a prestar serviçosPelo montante, de acordo com a ata de registro de preços, a microempresa comprometeu-se a prestar serviços
de engenharia civil, com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações da Secretaria Municipal dede engenharia civil, com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações da Secretaria Municipal de
Educação.Educação.

YURI ALMEIDAYURI ALMEIDA
HÁ 2 DIASHÁ 2 DIAS

PUBLICADO PORPUBLICADO POR

COTIDIANOCOTIDIANO

https://atual7.com/cotidiano/2020/08/promotoria-investiga-pregao-de-r-196-milhoes-em-bacabal/
https://atual7.com/cotidiano/2020/08/promotoria-investiga-pregao-de-r-196-milhoes-em-bacabal/
https://atual7.com/cotidiano/


Os investigados são o próprio prefeito, Edvan Brandão de Farias (PDT), e o presidente da CPL (ComissãoOs investigados são o próprio prefeito, Edvan Brandão de Farias (PDT), e o presidente da CPL (Comissão
Permanece de Licitação de Bacabal), Carlos Henrique Ferro Sousa.Permanece de Licitação de Bacabal), Carlos Henrique Ferro Sousa.

Procurados pelo ATUAL7, o pedetista e a empreiteira não retornaram o contato.Procurados pelo ATUAL7, o pedetista e a empreiteira não retornaram o contato.

Por solicitação da promotora Sandra Soares de Pontes, responsável pelo inquérito, há cerca de uma semana,Por solicitação da promotora Sandra Soares de Pontes, responsável pelo inquérito, há cerca de uma semana,
os autos foram encaminhados para o Natar (Núcleo de Assessoria Técnica Regionalizada) de Timon, do qual oos autos foram encaminhados para o Natar (Núcleo de Assessoria Técnica Regionalizada) de Timon, do qual o
Pólo de Bacabal faz parte, para análise da regularidade do pregão, especificamente sobre informaçõesPólo de Bacabal faz parte, para análise da regularidade do pregão, especificamente sobre informações
relacionadas à Construprime.relacionadas à Construprime.

Estre as informações que devem ser levantadas estão: dados sobre seus sócios; participação destes emEstre as informações que devem ser levantadas estão: dados sobre seus sócios; participação destes em
programas assistenciais do Governo Federal; doação a partidos políticos; e local de funcionamento nosprogramas assistenciais do Governo Federal; doação a partidos políticos; e local de funcionamento nos
últimos cinco anos.últimos cinco anos.

Outras informações julgadas pertinentes pelo Natar/Timon, como a individualização e qualificação do fiscalOutras informações julgadas pertinentes pelo Natar/Timon, como a individualização e qualificação do fiscal
do contrato e a rubrica orçamentária do recurso usado para pagamento do contrato, também devem serdo contrato e a rubrica orçamentária do recurso usado para pagamento do contrato, também devem ser
analisadas.analisadas.

Novo dono e ex-empregadaNovo dono e ex-empregada

Até consagrar-se vencedora do pregão, segundo verificou o ATUAL7 nos poucos documentos publicados noAté consagrar-se vencedora do pregão, segundo verificou o ATUAL7 nos poucos documentos publicados no
Portal da Transparência da prefeitura e no Sacop (Sistema de Acompanhamento Eletrônico de ContrataçãoPortal da Transparência da prefeitura e no Sacop (Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação
Pública) do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Maranhão, a Construprime Empreendimentos eraPública) do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Maranhão, a Construprime Empreendimentos era
registrada sob a razão social G de Sousa da Silva, então de propriedade de Generoza de Sousa da Silva.registrada sob a razão social G de Sousa da Silva, então de propriedade de Generoza de Sousa da Silva.

Recentemente, porém, agora sob a propriedade de Rômulo Nascimento da Costa, mudou para R N da Costa.Recentemente, porém, agora sob a propriedade de Rômulo Nascimento da Costa, mudou para R N da Costa.
Rômulo é marido da vereadora Natália Duda (MDB), integrante da base aliada de Edvan Brandão na CâmaraRômulo é marido da vereadora Natália Duda (MDB), integrante da base aliada de Edvan Brandão na Câmara
Municipal de Bacabal.Municipal de Bacabal.

Na teia de ligações suspeitas consta a ainda a Auto Escola Vale do Mearim, localizada em Bacabal. SegundoNa teia de ligações suspeitas consta a ainda a Auto Escola Vale do Mearim, localizada em Bacabal. Segundo
apurou o ATUAL7, a empresa teve como diretor o próprio Rômulo Costa, e Generoza da Silva, ex-proprietáriaapurou o ATUAL7, a empresa teve como diretor o próprio Rômulo Costa, e Generoza da Silva, ex-proprietária
da Construprime, como empregada.da Construprime, como empregada.



Prefeito do Maranhão é preso durante operação
do Gaeco e Polícia Civil com mais de R$ 400 mil
em casa
Publicado em 19 de agosto de 2020

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã desta quarta-feira, 19, em
parceria com a Polícia Civil, a Operação Cabanos, que resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar
Leite Araújo, o “Mazinho Leite”. O prefeito foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. Na casa do gestor também
foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde
será autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A operação cumpria mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Cândido Mendes, na residência de
Mazinho Leite e em endereços de outros investigados, localizados nos municípios de São Luís, Cândido Mendes e Bom
Jardim. Os mandados foram solicitados pelo Ministério Público do Maranhão e expedidos pela Justiça de Cândido
Mendes.

O objetivo era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas empresas que
tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma
licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidos por
uma empresa de fachada, localizado em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

As investigações apontaram a existência de irregularidades em diversos outros contratos envolvendo a compra de
materiais médico-laboratoriais, manutenção de iluminação pública, reforma de hospitais e escolas, além da coleta de lixo.

O Gaeco estima que os contratos irregulares geraram um prejuízo de R$ 3,35 milhões, desde 2013, aos cofres de
Cândido Mendes.

Participaram da Operação Cabanos 12 servidores do Gaeco e Segurança Institucional do MPMA. Da Polícia Civil, 7
delegados e 18 agentes cumpriram mandados em São Luís; 4 delegados e 3 policiais atuaram em Cândido Mendes e 1

https://johncutrim.com.br/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-durante-operacao-do-gaeco-e-policia-civil/
https://johncutrim.com.br/prefeito-de-candido-mendes-e-preso-durante-operacao-do-gaeco-e-policia-civil/
https://i2.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/08/prefeito-mazinho.jpg?ssl=1


Operação Cabanos: Documentos da Prefeitura
são encontrados em casa alugada no Turu, em
São Luís
Publicado em 19 de agosto de 2020

Ainda como parte das ações realizadas pela Operação Cabanos, nesta quarta-feira, 19, o Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Polícia Civil encontraram documentos da Prefeitura de Cândido
Mendes em uma casa alugada na Rua Regina Rocha, Bom Jardim, Turu, em São Luís. Segundo informações, a casa
seria frequentada pelo prefeito do município, José Ribamar Leite de Araújo, preso na manhã desta quarta-feira, por um
contador e por um advogado.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela juíza Myllene Sandra Cavalcante, da Comarca de Cândido Mendes.
No imóvel, localizado em uma rua com um único acesso, foram encontrados vários documentos da Prefeitura de Cândido
Mendes, como contratos com empresas para execução de serviços, convênios, processos, bem como carimbos da
Prefeitura e de um advogado. A suspeita é que o local seria utilizado para praticar as irregularidades envolvendo
empresas contratadas pelo Município.

https://johncutrim.com.br/operacao-cabanos-documentos-da-prefeitura-sao-encontrados-em-casa-alugada-no-turu-em-sao-luis/
https://johncutrim.com.br/operacao-cabanos-documentos-da-prefeitura-sao-encontrados-em-casa-alugada-no-turu-em-sao-luis/
https://i0.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp_Image_2020-08-19_at_14.10.01_1.jpeg?ssl=1
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/17142


A Operação Cabanos é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Cândido Mendes em
junho de 2018. A Ação tem como alvos, além do Município de Cândido Mendes e do gestor municipal, a assessora
jurídica Edna Maria Cunha Andrade, além de cinco empresas e seus responsáveis: JM Sales e Cia Ltda – ME (João Mota
Sales), Cristal Serviços e Construções Ltda. – ME (Lindomar Pereira de Sá), Almeida e Lima Ltda – ME (Igor Lima
Castelo Branco), Construtora Akrus Ltda – EPP (Reginaldo Gomes Melônio) e J. A. Cruillas Neto (Jaime Anglada Cruillas
Neto).

As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público do Maranhão desde 2016 e começaram por conta de contratos
de fornecimento de materiais de limpeza e expediente. O valor somado nos anos de 2013, 2014 e 2015 chega a R$
2.097.507,50. No endereço indicado da empresa contratada (Maria Leda de Jesus Souza – ME), no município de Turiaçu,
funcionava, na realidade, uma casa lotérica.

As investigações, no entanto, apontaram uma série de irregularidades em outros contratos. Um deles tratava da
manutenção da iluminação pública do município, firmado com a empresa Almeida e Lima Ltda. – ME, no valor mensal de
R$ 148.320,00. Apesar do valor elevado, inspeção realizada pela Promotoria verificou vias e praças públicas em completa
escuridão.

As investigações descobriram que três servidores foram precariamente contratados para realizar a manutenção da rede
de iluminação, com materiais fornecidos por Edna Andrade e pelo próprio prefeito Mazinho Leite. Os funcionários sequer



conheciam o responsável pela empresa contratada.

ESCOLAS

Em maio de 2017, a Prefeitura de Cândido Mendes firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério
Público para a reforma de escolas municipais. Uma delas seria a Unidade Escolar Leda Tajra. Apesar das notas fiscais
testarem o pagamento total pela obra, é impossível discriminar os serviços feitos ou mesmo o servidor responsável por
atestar os serviços.

Além disso, vistoria realizada pela Promotoria identificou a existência de caibros podres no telhado, apesar de terem sido
pagos mais de R$ 55 mil para a reposição de 874,14 m² de madeira. Onde deveria funcionar o refeitório havia livros
didáticos no chão, enquanto as crianças faziam o lanche sentadas no chão das salas de aula.

Chama a atenção que os contratos para a reforma desta e de outras escolas têm a assinatura da mãe de Edna Andrade
como testemunha.

Já na reforma da Unidade Escolar Iracy Teixeira, no povoado Cajual, licitada em R$ 467.318,98, apurou-se que a
Construtora Akrus Ltda, vencedora da licitação, “serve apenas para intermediar o aporte de recursos entre as contas
públicas do Município de Cândido Mendes e os requeridos e demais participantes do ‘grupo’”.

Os pedreiros contratados eram pagos pela própria Edna Andrade ou por um representante da Prefeitura, identificado
como Cleberson Sousa de Jesus. O total acertado com os pedreiros seria de R$ 82 mil.

AMBULÂNCIA

Em 2017, a empresa J M Sales e Cia Ltda. firmou contrato de R$ 90 mil para locação de uma ambulância para o
Município. Na suposta sede da empresa, em Maracaçumé, o executor de mandados do MPMA encontrou o imóvel
fechado e, segundo vizinhos, sem movimentação de pessoas.

As investigações mostraram, ainda, que a ambulância que deveria servir ao Povoado Barão de Tromaí ficou parada na
residência de Cleberson de Jesus por um longo período, no qual os pagamentos continuaram sendo feitos.

Notificado a prestar informações na Promotoria, o proprietário da empresa, João Mota Sales não compareceu. Procurado
em sua residência no dia marcado, ele havia tomado rumo ignorado.

COLETA DE LIXO

A empresa J M Sales e Cia Ltda. também foi contratada para a realização do serviço de coleta de lixo em Cândido
Mendes. Os dois contratos assinados somam R$ 745.680,00. No suposto endereço da empresa, no entanto, servidores
do Ministério Público atestaram só existir um matagal.

ESTRADAS

A Cristal Serviços e Construtora Ltda. foi contratada, por dispensa de licitação, para a construção e recuperação de
estradas vicinais. Apesar de assinado em 23 de junho de 2016, o contrato só foi publicado em 2 de janeiro de 2017,
contrariando a determinação da Lei de Licitações (8.666/93) de que a publicação do extrato de contratos deve ser feita
em até 25 dias.

O Ministério Público verificou que, pelo menos uma das estradas, que dá acesso ao povoado Tatajuba, não teve obras
realizadas. O valor desse contrato era de R$ 424.253.57. Diligências apontaram que a empresa nunca funcionou no local
indicado.

VEÍCULOS

O pregão presencial n° 03/2018, para locação de veículos para o gabinete do prefeito e secretarias municipais, no valor
de R$ 1.625.480,00, teve como vencedora a empresa J A Cruillas Neto ME. Em consulta realizada pelo Ministério



Público, no entanto, constatou-se que a empresa não possuía nenhum veículo em seu nome e que, entre os anos de
2016 e 2018, não tinha adquirido um único produto.

A documentação do processo licitatório – cuja sessão teria sido realizada em 26 de dezembro de 2017, um dia após o
feriado de Natal – não consta do Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas (Sacop) do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Nos documentos analisados pelo Ministério Público, constatou-se que o atestado de qualificação técnica apresentado foi
emitido pela Prefeitura de Joselândia, datado de janeiro de 2016. Ocorre que a empresa não foi contratada para locação
de veículos em Joselândia no ano anterior.

NEPOTISMO

As investigações apontaram a existência de vários casos de nepotismo na administração de Cândido Mendes. A
assessora jurídica Edna Andrade, por exemplo, tinha na folha de pagamento duas tias, uma irmã e um sobrinho, todos
lotados no cargo de “assessor comunitário”. “Pesquisando a legislação municipal, verificou-se inexistir previsão de tal
cargo”, observou, na Ação, o promotor de justiça Marcio Antonio Alves de Oliveira.

Verificou-se que o próprio procurador jurídico do município incidia em prática de nepotismo, sendo a sua sogra secretária
de Infraestrutura e Obras.

INFLUÊNCIA

Na Ação Civil Pública, o Ministério Público do Maranhão chama a atenção para a ingerência na gestão municipal de um
grupo capitaneado por Edna Maria Cunha de Andrade, que atuava na administração municipal desde 2013 e só
posteriormente assumiu o cargo de assessora jurídica.

Edna de Andrade era, inclusive, a proprietária da empresa E. M. C de Andrade Locadora de Equipamentos Médicos e
Laboratoriais, que assinou contrato com o Município em março de 2013, no valor de R$ 943.200,00. Mais uma vez, não
foi cumprida a determinação de publicação do contrato, que só aconteceu em dezembro do mesmo ano.

“Salta aos olhos a influência exercida pela sra. Edna Maria Cunha Andrade, que até bem pouco tempo não exercia
qualquer cargo na gestão municipal, embora desde o ano de 2013, início do primeiro mandato, desfrute de elevada
influência no âmbito da Prefeitura, possuindo posição proeminente na tomada de decisões atinentes à administração do
município desde as mais elementares até as mais complexas, como as relativas a orçamento, finanças, gestão de
pessoas e contratação de serviços terceirizados”, avalia o promotor Marcio de Oliveira.
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Cotação – Comercial C. R$ 5,5283  | V. R$ 5,5303 – Turismo C. R$ 5,5 | V. 5,84 – Euro C. R$ 6,5682 | V. R$ 6,5715  – Libra C. R$ 7,2648 | V. R$ 7,2672– Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar –  1:43 0,1 m |  1ª Preamar –  7:43 6,3 m | 2ª  Baixamar–14:08 -0,1 m| 1ª Preamar  –20:07 6,1 m | Loteria –  Mega-Sena –  2291 (19/08/2020) – 12-26-31-36-37-49 | 
Quina – 5344 (19/08/2020) – 13-39-50-64-77 | Lotofácil –  2015 (19/08/2020) –  02-03-04-05-06-08-09-11-13-15-17-18-20-23-25 |

TEMPO –  Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.

23° – 34° Manhã Tarde Noite

Governo do Maranhão lança plano emergencial
de R$ 300 milhões para geração de empregos

Maranhão
bate recorde
no número
de empresas
inseridas no 
Cadastur

Governo sanciona 
compensação
financeira a estados 
e municípios 
pelas perdas na 
pandemia 

Senado derruba 
veto a reajuste
de servidores e 
Guedes fala
“em crime
contra o país”
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Câmara, PEC que 
torna Fundeb 
permanente será  
votada hoje no 
Senado Federal

INFORME JP – PÁG. 3 E PÁG. 11  

PÁG. 9 PÁG. 3 PÁG. 12 PÁG. 7

O prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, conhecido como “Mazinho Leite”, foi preso, ontem, 19, por posse ilegal de armas, durante operação realizada pelo Grupo Especial 
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em parceria com a Polícia Civil. Na residência do gestor, os policiais encontraram R$ 400 mil em espécie, armas e munições. 

PÁG. 12

PREFEITO DO 
MA É PRESO EM 
OPERAÇÃO E 
R$ 400 MIL SÃO 
APREENDIDOS NA 
CASA DO GESTOR  O prefeito Mazinho Leite foi preso ontem, durante operação do MP e Polícia Civil; na casa 

dele foram encontrados R$ 400 mil
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Um curto circuito num ventilador no Condomínio Punta 
Del Leste, no Calhau, provocou um incêndio de grandes 
proporções que destruiu o apartamento 303 (terceiro andar) 
do prédio, na noite dessa quarta-feira, 19. PÁG. 12

“A política social não pode substituir
uma política de geração de empregos”, 
defende Dino na 21ª Conferência Santander

Prefeitura de São Luís trabalha na fase final das obras estruturais das praças da 
Saudade e Misericórdia

NO CALHAU

Curto circuito em 
ventilador provoca 
incêndio e destrói
apartamento em 
condomínio

Incêndio começou com um curto circuito num ventilador de teto

Prefeitura 
avança
com obras
de reforma
das praças
da Saudade
e Misericórdia
As praças da Saudade e da 
Misericórdia, localizadas no 
Centro da capital, estão passando 
por obras de requalificação e 
prometem ser grandes atrativos, 
para a população e turistas. 

PÁG. 5

A.BAETA

PÁG. 2



DEM vai promover seminário 
para pré-candidatos do
Maranhão nas eleições
Na próxima segunda-feira 
(24), o Democratas Maranhão 
vai promover o Seminário 
para pré-candidatos - Eleições 
Municipais 2020. O evento é 
destinado aos pré-candidatos 
(prefeitos, vices e vereadores) 
do partido de todo o Estado 
que irão disputar as eleições 
deste ano e tem como objetivo 
principal auxiliá-los a respeito 
de assuntos fundamentais 
relacionados às eleições deste 
ano. O seminário ocorrerá no 
Excellence Prime, em São 
Luís, às 19h.
“É um evento com grande re-
levância uma vez que estamos 
em um ano eleitoral. É neces-
sário esclarecer as dúvidas dos 
nossos pré-candidatos para que 
todos estejam preparados para 
as eleições municipais”, disse 
o deputado federal Juscelino 
Filho, presidente estadual do 
Democratas.
O Seminário para pré-candida-
tos - Eleições Municipais 2020 
contará com cinco temas: Con-
venções Partidárias, Registro 
de Candidaturas, Representa-
ções e Impugnações, Prestação 
de Contas / Financiamento 
e Propaganda Eleitoral na 
Internet.
PALESTRANTES 
“A discussão dos importantes 
temas colocados servirá como 
baliza ou mesmo preparação 
para que o pré-candidato, ou 
candidato, tenha as noções 
básicas no tocante às conven-

ções partidárias, registros de 
candidaturas, representações e 
impugnações eleitorais, pres-
tação de contas de campanha e 
propaganda eleitoral na inter-
net. O Seminário organizado 
pelo partido Democratas se 
mostra mais do que oportu-
no, apresenta-se necessário”, 
explicou o advogado Márcio 
Coutinho, que é um dos pales-
trantes convidados.
Além de Márcio Coutinho, o 
evento contará com os outros 
quatro renomados advogados 
eleitoralistas: Aidil Carvalho, 
Eduardo Gomes, Thibério 
Cordeiro e Bertoldo Rêgo.
“Muito importante a preocu-
pação do DEM-MA em trazer 
informações sobre as eleições a 
seus filiados, especialmente em 
razão das inúmeras mudan-
ças trazidas pela pandemia”, 
analisou o advogado Thibério 
Cordeiro.
TEMAS DO 
SEMINÁRIO
 – Convenções Partidárias: 
Palestrante Dr. Aidil Carvalho
Registro de Candidaturas: Pa-
lestrante Dr. Eduardo Gomes
Representações e Impugna-
ções: Palestrante Dr. Márcio 
Coutinho
Prestação de Contas / Financia-
mento: Palestrante Dr. Thibério 
Cordeiro
Propaganda Eleitoral na Inter-
net: Palestrante Dr. Bertoldo 
Rêgo 

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Por algum motivo, as pessoas se baseiam 
nos preços e não nos valores. Preço é o 
que você paga. Valor é o que você leva”.

(Warren Buffett)

Sobe
O Maranhão é o Estado brasileiro 
que está há mais tempo com taxa 
de contágio de coronavírus abaixo 
de 1. São 62 dias nessa marca, de 
acordo com o projeto Covid-19 
Analytics, da PUC-Rio e da FGV.

Desce
O prefeito do município de 
Cândido Mendes, José Ribamar 
Leite Araújo, conhecido como 
“Mazinho Leite”, foi preso na 
manhã dessa quarta-feira, 19, em 
decorrência da Operação Cuba-
nos. Na residência do gestor, a 
polícia encontrou 500 mil reais 
em espécie e uma arma de fogo, 
razão pela qual foi preso em 
flagrante por porte ilegal.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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No Brasil o lema poderia ser “é o 
auxílio financeiro estúpido”. E o 
eleitor pobre não está errado. Por 
que só funcionário público e gran-
de empresário pode ter regalia do 
Estado ? É só imprimir dinheiro, 
depois elege um governo tampão 
pra consertar e ser odiado pela 
população. @HugoAg0g0

O centrão dominou tudo. Aquele 
centrão que a família Bolsotrapo 
abominava em 2018. Que o gado 
criticava. No fundo o gado sabe 
que o Bolsonaro cometeu estelio-
nato eleitoral, mas não pode (ou 
não quer) assumir. Vão ter que 
engolir tudo calado e fingindo que 
nada disso é real. @priscilllando

Todo ser humano é hipócrita em 
algum nível ou esfera.Até você, 
alecrim dourado. @LeviKaique

Com a MP do futebol perto de 
caducar, quem não acompanha 
política agora fica sabendo o 
quanto Rodrigo Maia atrapalha o 
país, sentando em cima dos bons 
projetos. O sujeito é um parasita 
@PATRlOTAS

Não tem nada mais inútil do que 
argumentar com energúmeno. @
EdsonAran

Cancelamento pelas redes sociais. 
Gritaria. Inquisidores e fogueiras 
virtuais. Caras feias. Julgamentos 
idiotas. Condenações inúteis. Esse 
povo precisa brincar de novo de 
massinha e cantar “ciranda, ciran-
dinha”. @FredNavarro

Nunca, jamais, deixe uma im-
pressora perceber que vc tá com 
pressa @henrikejr

Um amigo disse para o outro:
Meu amigo, a namorar tá com-
plicado
O outro perguntou:Por quê???
E ele disse:
- Se o CUPIDO já errava antes, 
imagina agora com todo mundo 
mascarado!!!

***
 
Nunca tive sorte com namoradas. 
Todas sempre descobriam que eu 
tinha uma amante.

O nosso abraço desta quinta-feira 
vai para a cantora e compositora 
maranhense, Célia Sampaio, que 
irá receber o prêmio nacional 
“Grão de Música 2020”. A “Dama 
do Reggae” estará ao lado de 
outros artistas da cena alternati-
va para participar da premiação 
online, por meio das redes sociais 
do evento, no dia 03 de dezembro. 
Sucesso!  

O governador Flávio Dino defen-
deu uma política social que não 
substitua uma política de geração 
de empregos, durante a exposição 
do painel “Novo pacto federativo”, 
na 21ª Conferência Santander.
“Precisamos entender que política 
social é para cidadãos que têm 
nível de exclusão muito profundo, 
muito agudo. Porém, isso impres-
cinde de uma política ativa de 
geração de empregos, que passa 
por infraestrutura, crédito, auxílio 
emergencial empresarial para 
micro e pequenos empresários, 
política industrial, abrangendo a 
bioeconomia”, assegurou o gover-
nador do Maranhão.
Flávio Dino tem defendido um 
Pacto Nacional pelo Emprego e 
nesta quinta-feira (20), lançará 
no Maranhão, o Plano Emergen-
cial de Empregos Celso Furtado, 
que tem como objetivo aquecer 
a economia, gerar empregos e 
impulsionar a renda das famí-
lias maranhenses. “De agosto a 
dezembro deste ano realizaremos 
um programa intenso de obras 
públicas, compras governamen-

tais, oferta de serviços e fomento 
setorial”, disse Dino.
Na live, o governador destacou 
o papel do Governo Federal que 
deve agir para cumprir o pa-
pel constitucional de cuidar da 
economia do país. “Para isto há 
condições, pois além do sistema 
privado robusto de créditos e do 
sistema bancário que o Brasil 

possui, temos o Tesouro Nacio-
nal, o Banco Central, as reservas 
internacionais. Temos um acervo 
amplo que pode viabilizar essas 
intervenções”, afirmou o gover-
nador ao citar ainda o Fundo 
Constitucional do Nordeste, que 
neste momento, tem disponibili-
dade financeira superior a R$ 10 
bilhões. 

A política social não pode
substituir uma política de geração
de empregos”, defende Flávio Dino

Com emenda de Duarte Jr, cultura recebe
R$ 500 mil para a Escola de Música e GDAM

Duarte em diálogo com representantes do grupo GDAM
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recebeu o valor de R$ 500 mil, 
garantido por meio de emenda 
parlamentar destinada pelo depu-
tado estadual Duarte Jr (Republi-
canos). A princípio, em fevereiro, 
a Escola de Música do Estado do 
Maranhão foi contemplada com 
R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil 
para obras de reforma. Agora o 
Grupo de Dança Afro Malungos 
(GDAM) está sendo contemplado 
com o recurso destinado pelo 
deputado. 
Ontem, o GDAM completou 34 
anos de fundação. O grupo será 
contemplado com R$ 100 mil para 
a aquisição de instrumentos musi-
cais e tendas para suas atividades.
A solicitação atendida por Duarte 
é uma antiga demanda do GDAM, 
feita outras vezes a órgãos com-
petentes. Agora o Grupo vai poder 
suprir necessidades em equipa-
mentos e materiais para realizar 
oficinas socioculturais.
 “Com esse investimento a insti-
tuição terá condições de envolver 
maior número de educandos e 
formar multiplicadores. Dará 
oportunidades para jovens que 
têm interesse nesse ramo, bem 
como barracas que serão uti-

lizadas na Feira Afro [evento 
semanal, realizado em 2019, que 
destaca o movimento negro, por 
meio da dança, música, culinária, 
artesanato], no intuito de gerar 
renda para empreendedores ne-
gros. Tentamos outras vezes, mas 
não conseguimos, e graças a Deus 
e à sensibilidade do deputado 
Duarte Jr, conseguimos”, conta o 

coordenador do GDAM, Cláudio 
Adão. 
“É uma honra contribuir com o 
GDAM, que é muito mais que um 
grupo de dança, é uma ONG que 
realiza trabalhos sociais impres-
cindíveis, os quais oportunizam 
pessoas de várias idades a terem 
mais dignidade por meio da arte”, 
declara Duarte Jr.

O Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado do 
Maranhão (Iprev) iniciou, nesta 
semana, o funcionamento do 
Sistema de Pedidos de Pensão. 
A plataforma foi inteiramente 
desenvolvida pela equipe do 
instituto e permite dar entrada no 
pedido de benefício previdenciá-
rio sem sair de casa, a partir de 
um telefone celular ou computa-
dor conectado à Internet. 
O sistema está disponível no site 
do Iprev. A iniciativa é parte de 
um conjunto de ações de moder-
nização da gestão pública estadual 
na área da previdência. O objetivo 
é garantir celeridade e conforto no 

atendimento aos segurados, além 
de proporcionar mais transparên-
cia e exatidão às análises de pedi-
dos de benefícios.  Em julho deste 
ano, o IPREV já havia implantado 
o Sistema de Perícias Médicas, 
que contabilizou, só no primeiro 
mês de funcionamento, mais de 
1,5 mil acessos. 
O presidente do Iprev, Mayco 
Pinheiro, destacou a importância 
da ação. “Essa modernização é 
um marco de gestão para o Iprev. 
O ganho é tanto para os nossos 
segurados, que agora dispõem 
de um sistema simples, prático e 
intuitivo para realizar as suas so-
licitações, quanto para o servidor, 

que poderá realizar a análise da 
documentação enviada de forma 
mais simples e prática”, explicou.
CONTATO
A implantação do Sistema de 
Pedidos de Pensão contribui 
ainda para proteger a saúde dos 
servidores do Iprev e do público, 
formado, principalmente, por 
idosos. Só no mês de agosto, o 
Iprev contabilizou 126 pensões 
implantadas em folha, o que re-
presenta um crescimento de 157% 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior e o maior número de 
pensões já implantadas em um 
mês na história do Iprev.

Iprev implanta plataforma online 
para receber pedidos de pensão  

Familiares e 
amigos de Paulo 
César Costa Gou-

Missa de 30º Dia

veia convidam 
para a celebração 
da missa de 30º 
dia em sufrágio 

de sua alma, que ocorrerá nesta 
quinta-feira, 20, às 19h30, na 
Igreja Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, Rua São João, S/N, 
Vicente Fialho.
Desde já agradecem a todos que 
comparecerem a este ato de fé e 
solidariedade cristã. 

Flávio Dino defendeu uma política social que não substitua uma 
política de geração de empregos

*** Quase 9 em cada 10 pedia-
tras (88%) dizem que as crianças 
apresentaram alterações de com-
portamento durante a pandemia de 
Covid-19.

*** Oscilações de humor, como a 
mudança de felizes e ativas para 
taciturnas e retraídas, aparecem 
como as queixas mais frequentes, 
segundo 75% dos médicos. Em 
seguida vem ansiedade, irritabili-

dade, depressão, agitação, insônia, 
tristeza, agressividade e aumento 
de apetite.

*** Os resultados são de uma 
pesquisa divulgada ontem (19), 
feita por duas entidades médicas, 
a SBP (Sociedade Brasileira de 
Pediatria) e a Febrasgo (federação 
das sociedades de ginecologia e 
obstetrícia). 

Rapidinhas

A proposta de Emenda à Cons-
tituição 187/2019, conhecida 
como PEC dos Fundos Públicos, 
está pronta para ser votada pelo 
Senado. O documento, aguarda 
apenas a inclusão na Ordem do 
Dia para ter a primeira sessão de 
discussão, ou seja, votação em 
primeiro turno.  
De iniciativa da equipe econômica 
do Governo Federal, na prática, 
a PEC caba com mais de 240 
fundos públicos infraconstitucio-
nais, ou seja, criados por leis e 
não previstos pela Constituição. O 
objetivo dessa manobra é liberar 
cerca de R$ 220 bilhões que po-
dem ter como destino o pagamen-
to da dívida pública.
Acontece que esses fundos con-
centram recursos em atividades ou 

projetos para áreas específicas, o 
que quer dizer que essas receitas 
ficam atreladas a determinadas 
finalidades. Por isso, a equipe eco-
nômica do governo está tratando 
como um dinheiro “engessado” e 
que muitas vezes poderia ajudar 
outras áreas que estão com menos 
recursos.
Para o relator da proposta, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), é neces-
sário garantir a permanência de 
alguns como os Fundos Nacionais 
de Segurança Pública, Antidrogas, 
Penitenciário e de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Científico, 
além daqueles criados pelos 
tribunais de contas, procurado-
rias-gerais e defensorias públicas, 
entre outros.(BRASIL 61) 

PEC dos Fundos Públicos 
está pronta para ser 
votada pelo Senado
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Geral

A empresa Internacional Marítima está recrutando 
pessoas com deficiência e/ou Beneficiários Reabilita-
dos da Previdência Social. Os interessados deverão 
encaminhar currículo para o e-mail vagas@grupointe-
ratlantica.com.br, com assunto PCD ITM.

A empresa Atlântica Serviços Gerais está recru-
tando pessoas com deficiência e/ou Beneficiários 
Reabilitados da Previdência Social. Os interessados 
deverão encaminhar currículo para o e-mail vagas@
grupointeratlantica.com.br, com assunto PCD ATL.

 COMUNICADO
Empresa CLARO S.A, torna público que RECEBEU junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de SANTA LUZIA/MA – a DIS-
PENSA DE LICENÇA AMBIENTAL Nº 001/2020 para Torre de telecomu-
nicação para atividade de telefonia móvel celular conforme processo nº 
018/2020 a ser localizada na Rua da Bandeira, S/N, Bairro Fátima, Santa 
Luzia/Ma.

C.P.M. 
PROCTOLOGIA            

MEDICAL CENTER -  RENASCENÇA

DR LAUANDE
CONSULTAS E COLONOSCOPIAS  32274332

GIL MARANHÃO

Em audiência nessa quarta-feira 
(19), no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), 
o deputado federal Aluísio 
Mendes (PSC-MA) solicitou a 
instalação de 100 novos pontos 
de internet 4G no estado do 
Maranhão.
O pedido foi feito ao ministro 
Marcos Pontes, em encontro que 
contou também com a equipe 
técnica da Pasta. O parlamentar 
maranhense aproveitou para 
agradecer o empenho de 20 
pontos de internet em localidade 
afastadas.
Mendes enfatizou que os novos 
pontos vão proporcionar que 
parte da população maranhense 
possa ter acesso à internet, bene-
ficiando principalmente alunos e 
professores de escolas de vários 
povoados do interior do estado.
“Já levamos internet gratuita a 
várias escolas em povoados do 

Maranhão”, afirmou o deputado. 
“Esse projeto só foi possív-
el graças ao ministro Marcos 

Pontes e ao presidente Bolsonaro 
frente às ações do governo feder-
al”, frisou.

“Vamos levar Internet 4G para 
quem mais precisa, 100 novos 
pontos serão instalados”, com-
pletou o parlamentar.
O ministro Marcos Pontes 
garantiu agilizar a implantação 
dos pontos nos próximos dias 
e renovou a parceria com o 
parlamentar, destacando que foi 
um dos principais defensores 
do Acordo de Salvaguarda 
Tecnológicas (AST) na Câmara 
dos Deputados, como mem-
bro da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional 
(CREDN). O Acordo aprovado 
pelo Congresso Nacional final 
de novembro do ano passado e já 
promulgado pela Presidência da 
República além de implementar 
as atividades no Centro Espacial 
de Alcântara (CEA), vai possi-
bilitar o uso comercial da base 
maranhense para lançamentos de 
satélite e foguetes não-militares, 
com tecnologia norte-americana. 
(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA) 

Internet 

Aluísio Mendes solicita ao ministro Marcos Pontes 
100 novos pontos para escolas do interior do MA
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Deputado Aluísio Mendes em audiência com o ministro Marco 
Pontes e equipe técnica do Ministério da Ciência e Tecnologia

Maranhão é o Estado há mais tempo
com taxa de contágio reduzida de coronavírus
O Maranhão é o Estado brasileiro 
que está há mais tempo com taxa 
de contágio de coronavírus abaixo 
de 1. São 62 dias nessa marca, de 
acordo com o projeto Covid-19 
Analytics, da PUC-Rio e da FGV. 
Quando a taxa é superior a 1, cada 
contaminado transmite a doença 
para mais de uma pessoa, logo 
o vírus ainda avança. Quando 
é abaixo de 1, a tendência é 
que os novos casos comecem a 
cair. Afinal, uma pessoa passa a 
contaminar cada vez menos outras 
pessoas.
Segundo o estudo da PUC e da 
FGV, o Maranhão está com taxa 
0,95. 

Entre os Estados com taxa abaixo 
de 1, o que mais se aproxima do 
Maranhão em longevidade é o 
Amapá, com 48 dias. 
“Agradeço aos nossos profission-
ais da saúde pública e às pessoas 
que respeitam as medidas de pre-
venção. Nada de baixar a guarda! 
A luta não acabou!”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. 
RECUPERADOS
O Maranhão chegou à marca de 
127.656 pessoas recuperadas do 
cororavírus, o que representa 15 
vezes mais que o total de casos 
ativos, ou seja, pessoas que ainda 
estão com a doença: 8.240 Fiscalização continua acontecendo para reduzir taxa de contágio

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de aquecer a 
economia, gerar empregos e 
impulsionar a renda das famílias 
maranhenses, o governador Flávio 
Dino lança, nesta quinta-feira 
(20), às 10h, em pronunciamento 
virtual, o Plano Emergencial de 
Empregos Celso Furtado (PEE 
Celso Furtado).  
A iniciativa será executada de 
agosto a dezembro deste ano, e 
contará com intenso programa de 
realização de obras públicas, com-
pras governamentais, oferta de 
serviços e fomento setorial. Com-
pleta o plano a oferta de benefíci-
os fiscais em IPVA e ICMS. 
As ações do PEE envolvem obras 
de infraestrutura, como melhora-
mento e construção de rodovias; 
obras educacionais, com a con-
strução de novas escolas e reforma 

de prédios escolares; e obras da 
área da saúde, com a ampliação 
da rede hospitalar. Também fazem 
parte do PEE a nova fase do 
programa Cheque Minha Casa, 
incentivo à agricultura familiar e 
à economia solidária, fomento à 
cultura e esporte, modernização 
do sistema de segurança pública e 
proteção ao meio ambiente. 
O Plano Emergencial de Em-
pregos homenageia o econo-
mista nordestino Celso Furtado, 
defensor do papel do Estado no 
combate às desigualdades sociais 
e econômicas, e que em 2020 
estaria completando 100 anos. 
O anúncio do PEE Celso Fur-
tado será transmitido nas redes 
sociais do Governo do Maranhão 
(Facebook, Youtube, Instagram e 
Twitter).

Urbanismo
Município de Paço do Lumiar deve demolir 
obras irregulares no residencial Novo Horizonte
O Município de Paço do Lumiar 
foi condenado demolir, no prazo 
de um ano, todas as construções 
ou edificações feitas irregu-
larmente na Área Verde II do 
Residencial Novo Horizonte de 
Aparecida e os seus ocupantes, no 
mesmo prazo, proibidos de ocu-
par, utilizar, construir e/ou edific-
ar, bem como a demolirem toda e 
qualquer construção ou edificação 
irregular realizada no local.
A sentença do juiz Douglas de 
Melo Martins (Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos da Comarca 
da Ilha de São Luís) atendeu – em 
parte - ao pedido do Ministério 
Público Estadual, que ajuizou 
Ação Civil Pública contra o 

Município de Paço do Lumiar, a 
Cooperativa de Taxi e Transporte 
Área Paço do Lumiar Maranhão 
- Cootranstaxi, a Cooperativa 
dos Feirantes do Conjunto Novo 
Horizonte e outros.
No caso de descumprimento de 
qualquer das medidas determina-
das, os réus devem pagar multa 
diária no valor de R$ 500,00. Com 
base em jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça, o juiz 
deixou de acolher outro pedido de 
indenização por dano moral cole-
tivo, por considerar que a conduta 
questionada não infringiu valores 
essenciais da sociedade, tampouco 
possuiu os atributos da gravidade 
e intolerabilidade, configurando 

apenas o desrespeito à lei.
Na ação, o Ministério Público 
pediu a condenação de todos réus 
à reparação integral do dano am-
biental, para retirar da Área Verde 
II do Residencial Novo Horizonte 
de Aparecida todas as edificações 
clandestinas; e do Município de 
Paço do Lumiar a demolir todas 
as construções ou edificações 
clandestinas existentes, urbani-
zando-a, mediante execução de 
projeto arquitetônico e paisagísti-
co, e, ainda, à condenação de 
todos os réus à indenização por 
danos morais coletivos, em valor a 
ser depositado no Fundo Estadual 
de Proteção dos Direitos Difusos - 
FEPDD (Lei nº 10.417/16).

O Ministério Público alegou que 
os réus ocupam ilegalmente a área 
verde II do Loteamento Novo 
Horizonte da Aparecida, situado 
no Bacurizal. A área verde, de 
4.272,48m², está localizada ao 
lado da área comercial, onde os 
réus teriam levantado edificações 
em alvenaria destinadas a insta-
lações de boxes para os feirantes 
e a sede da Cooperativa de Taxi e 
Transporte Área Paço do Lumiar 
Maranhão – Cootranstaxi. E o 
Município de Paço do Lumiar 
seria ciente da ocupação da área 
verde II, mas não teria adotado 
medidas administrativas ou judici-
ais para reaver o bem público.

Delações de Blume 

Cassiano Santos Cabral*

Tive a grata surpresa de conhecer Daniel 
Blume, no ano passado, na cidade de Genebra, 
quando fomos contemplados com o IV Prêmio 
Talento Helvetico Brasileiro, ele, na catego-
ria Poesia e eu, na categoria Conto. Em boa 
hora, o poeta-jurista brinda o público leitor 
com a sua quarta obra poética sob o título de 
Delações.
O universo plural de Daniel rompe os limites 
imanentes do ser e a força movediça de suas 
palavras alcança voos etéreos vizinhando com 
a lua, por certo, de onde provem a sua ines-
gotável inspiração.
A poesia do autor se perfectibiliza em sua 
notória cultura humanística levando o leitor a 
atravessar as pontes da razão, pois ele recria 
paisagens de rara beleza, tal a sua sensibili-
dade extraordinária:  “No sol das vinte horas 
as marolas do Tejo tem o dom de ler a alma na 

Praça do Comércio através do arco da rua Au-
gusta”. E pelas suas mãos habilidosas auridas 
de um invejável talento, o poeta atravessa o 
Atlântico e conduz o leitor às ruas de Portugal, 
Espanha e Marrocos descortinando segredos e 
revelando sentimentos.
Com maestria, o poeta traça novos voos e 
rotas reinterpretando silêncios e ausências, 
como a saga de Madame Bovary, personagem 
emblemático da obra de Gustave Flaubert. 
Percorre a América do Sul e adentra através 
da alquimia de suas palavras em caminhos 
andinos onde a força do amor ganha espaço e 
beleza na figura de Matilde, musa do imortal 
Neruda. E o nosso Brasil assume relevo nas 
ruas e nos cantos da sua amada São Luís, no 
bairro Leblon, da Cidade maravilhosa e no 
mar encantado de Fernando de Noronha.
Ao mesmo tempo, o olhar atento do poeta em 
relação à realidade social que nos circunda é 
sentido em diversas passagens de sua mag-
nifica obra: “Tempos estranhos de palavras 

instantâneas/compromissos liquefeitos/ver-
dades oscilantes/punhaladas sorridentes. E 
ele, com sua percepção analítica nos adverte: 
“Jogadores reconhecem o tabuleiro político 
onde interesses recíprocos associam antigos 
inimigos”, remetendo-nos a um endereço:  
Brasília, com o seu traçado assimétrico.
Ao leitor cabe a tarefa de adentrar no mundo 
mágico, alegórico, permeado de ricas metáfo-
ras que engrandecem a obra magistral do poeta 
feito um verdadeiro mosaico de sol e esper-
ança descortinado pelo traçado de suas linhas. 
Não cabe compreendê-lo na exatidão de seus 
sentidos, posto que ele mesmo nos revela: 
“Em severa discussão comigo mesmo/no con-
fronto entre eus/melhor não tomar partido”.
Palmas, Daniel Blume, por esta belíssima 
obra, de leitura obrigatória a todos aqueles 
que acreditam na imensidão da vida e no voo 
sublime das águias.
*ESCRITOR GAÚCHO, MEMBRO DA INTERNATIONALWRITER-
SANDARTISTSASSOCIATION, USA.

Estado lança plano emergencial 
para geração de empregos

EMPREGO PROVISÓRIO 

Precisa-se de pessoa com disponibilidade de trabalho presencial e 
com conhecimentos e experiência  em “Microsoft Office 2013/2019”, 
principalmente Excel e Power Point . Nível de intermediário a avançado. 
Currículos para o e mail  elizssantos936922@gmail.com  ou Whats App 
(98)991572187.
OFERECEMOS: REMUNERAÇÃO FIXA E POR PRODUÇÃO.

Reabertura da Seresta do MAC 
acontece nesta sexta-feira
A reabertura da Seresta do MAC 
já tem data definida. Será nesta 
sexta-feira, dia 21, a partir das 
21h, com horário programado 
até 01h00 da manhã. 
A noite será embalada pelas 
músicas que marcaram época, 
para registrar em grande estilo 
a volta da tradicional seresta, 
que obedecerá a todas as normas 

exigidas pela Vigilância San-
itária, Organização Municipal 
de Saúde e determinação dos 
governantes.
Nos salões, haverá o distan-
ciamento das mesas, com um 
espaço de dois metros entre 
uma e outra, uso obrigatório de 
máscaras e demais medidas de 
segurança para o público.
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, 
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a 
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do 
dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e 
depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não 
fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.   ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

O prefeito de Cândido Mendes, José 
Ribamar Leite Araújo, conhecido 
como “Mazinho Leite”, foi preso 
na manhã de ontem (19), por posse 
ilegal de armas, durante operação 
realizada pelo Grupo Especial 
de Combate às Organizações 
Criminosas (Gaeco) em parceria 
com a Polícia Civil. Na residência 
do gestor, os policiais encontraram 
R$ 400 mil em espécie, armas e 
munições. 
A prisão ocorreu durante a operação 
denominada Cabanos, que cumpria 
mandados de busca e apreensão 
solicitados pelo Ministério Público 
do Maranhão (MPMA) na sede 
da Prefeitura, na casa de Mazinho 
Leite e em endereços de outros 
investigados, localizados nas 
cidades de São Luís, Cândido 
Mendes e Bom Jardim. Após a 
ação, o prefeito foi conduzido para 
Godofredo Viana, onde foi autuado 
em flagrante.
Segundo informações do MPMA, o 
objetivo era apreender documentos 
relativos a processos licitatórios 
envolvendo o município e diversas 
empresas que tinham contratos com 
a Prefeitura. Conforme o órgão, as 
investigações tiveram início após a 
identificação de suspeitas de fraude 
em uma licitação realizada em 
2013, para aquisição de materiais de 
limpeza. Na ocasião, foi descoberto 
que os materiais eram fornecidos por 
uma empresa de fachada, localizada 
em Turiaçu. No endereço indicado, 
funcionava uma lotérica.
Além desse contrato, os 
levantamentos apontavam 

irregularidades em vários outros que 
envolviam a compra de materiais 
médico-laboratoriais, manutenção 
de iluminação pública, reforma de 
hospitais e escolas, e até da coleta 
de lixo.
A estimativa do Gaeco é que os 
cofres de Cândido Mendes tenham 
sofrido um prejuízo de R$ 3,35 
milhões, em razão das contratações 
irregulares. 
Participaram da Operação Cabanos 
doze servidores do Gaeco e 
Segurança Institucional do MPMA; 
e 36 policiais civis, entre delegados 
e agentes. 
DOCUMENTOS 
APREENDIDOS EM SÃO 
LUÍS 
Também nessa quarta-feira, 
em uma casa alugada na Rua 
Regina Rocha, no bairro do Bom 

Jardim, na região do Turu, em 
São Luís, equipes do Grupo de 
Atuação Especial no Combate às 
Organizações Criminosas (Gaeco) 
e da Polícia Civil encontraram 
diversos documentos da Prefeitura 
de Cândido Mendes. 
De acordo com o Ministério 
Público, a casa seria frequentada 
pelo prefeito Mazinho Leite, um 
contador e um advogado. Os dois 
últimos não tiveram seus nomes 
divulgados. A suspeita é de que 
o local era utilizado para praticar 
as irregularidades envolvendo 
empresas contratadas pelo 
município.  
No imóvel, entre os contratos 
localizados, estavam alguns 
celebrados entre a Prefeitura de 
Cândido Mendes e empresas para 
execução de serviços, convênios 

e processos.  Carimbos de um 
advogado e da própria Prefeitura 
também foram achados. 
A Operação Cabanos, ainda segundo 
o MPMA, é resultado de uma 
Ação Civil Pública proposta pela 
Promotoria de Justiça de Cândido 
Mendes em junho de 2018. A Ação 
tem como alvos, além do município 
de Cândido Mendes e do gestor 
municipal, a assessora jurídica 
Edna Maria Cunha Andrade, e 
cinco empresas e seus responsáveis: 
JM Sales e Cia Ltda – ME (João 
Mota Sales), Cristal Serviços e 
Construções Ltda. - ME (Lindomar 
Pereira de Sá), Almeida e Lima 
Ltda – ME (Igor Lima Castelo 
Branco), Construtora Akrus Ltda – 
EPP (Reginaldo Gomes Melônio) e 
J. A. Cruillas Neto (Jaime Anglada 
Cruillas Neto).

Cândido Mendes 

Operação prende prefeito “Mazinho Leite” 
e apreende R$ 400 mil na casa do gestor

O prefeito Mazinho Leite foi preso ontem, durante operação do MP e Polícia Civil; na casa dele, foram 
encontrados R$ 400 mil

Um soldado do Corpo de Bombeiros 
do Piauí e a mulher dele, grávida 
de três meses, morreram após um 
acidente na BR-316, na cidade 
de Timon, na tarde de terça-feira 
(18). A motocicleta na qual estava 
o casal, identificado como Lucas 
Soares Alves Silva e Raynara Daiane 
Soares, foi atingida por um veículo 
modelo Sandero, que seguia em alta 
velocidade. 
De acordo com a polícia, o motorista 
do carro, Alex Furtado Silva, invadiu 

a contramão da via e acabou batendo 
fortemente na moto das vítimas. O 
momento foi registrado por câmeras 
de segurança do local em que 
ocorreu o acidente. 
Lucas morreu ainda no local. 
Raynara foi levada ao Hospital de 
Urgência de Teresina, mas morreu na 
noite de terça-feira (18). O motorista 
foi preso e levado à Delegacia 
de Timon, onde foi autuado em 
flagrante por homicídio culposo 
na direção de veículo automotor e 

encaminhado ao presídio. Ele estava 
sob efeito de bebida alcoólica, 
conforme laudo da Polícia Civil.  
Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Alex Furtado se 
recusou a fazer o teste do bafômetro, 
e que o vídeo da rodovia mostra 
ele invadindo a pista contrária, sem 
ultrapassar ninguém. O homem 
já responderia a três processos 
por tráfico de drogas na comarca 
de Timon e estaria em liberdade 
condicional. 
O casal foi velado junto, na 
residência dos pais do militar, que 
fica localizada no bairro Vila da 
Guia, na zona sudeste de Teresina. 
(AIDÊ ROCHA)

Timon 
Bombeiro do Piauí e a mulher morrem 
após serem atingidos por veículo na BR-316

A Polícia Civil já tem a identificação 
do homem que teve o corpo 
encontrado por populares, na 
segunda-feira (17), em um lixão na 
Vila Maranhão – zona rural de São 
Luís. A vítima, que ainda não teve o 
nome divulgado pela polícia, estava 
dividida em várias partes, colocadas 
dentro de sacos, mas sem a cabeça, 
que não foi localizada. 
De acordo com o delegado George 
Marques, da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à pessoa 
(SHPP), as investigações chegaram 
a dois suspeitos do crime. “A 
investigação é complexa, mas já 

estamos identificando os autores”, 
explicou.  
Conforme o delegado, existem 
indícios de que seja mais um 
homicídio ligado a facções 
criminosas. Entretanto, segundo 
ele, ainda não é possível afirmar se 
o motivo do crime foi briga entre 
organizações rivais ou punição 
interna. 
Vale lembrar que a Polícia Civil 
apontou que o crime ocorreu 24 horas 
antes de ter sido encontrado o corpo e, 
também, que o lixão não teria sido o 
local da morte, sendo apenas utilizado 
para o descarte da vítima. (AR)

Atingidos de forma violenta 
pelo Sandero, o bombeiro e 
sua mulher não resistiram aos 
ferimentos

Documentos da Prefeitura do município foram encontrados em uma casa alugada, em São Luís

Identificado corpo de homem encontrado 
sem a cabeça em lixão na Vila Maranhão

A Polícia Civil e a Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do 
Maranhão (Aged/MA) apreenderam 
uma carga de 1.300 quilos de queijo, 
do tipo coalho, nas imediações 
da BR-222, que estava sendo 
transportada de forma irregular. A 
apreensão ocorreu no domingo (16), 
no município Santa Inês. 
De acordo com o que foi apurado 
pela polícia, um caminhão de cor 
vermelha, com origem no município 
de Buriticupu, transportava o queijo 
acondicionado em sacos de estopa 
e em temperatura ambiente com 
destino ao município de Timon. O 

condutor do veículo não apresentou 
documento informando a origem de 
produção do queijo coalho. 
Fiscais da Aged/MA foram 
acionados até o local para realizar a 
apreensão e a inutilização da carga 
de queijo. A carga foi vistoriada, 
pesada e estava completamente fora 
dos padrões higiênicos e sanitários 
exigidos para consumo. 
A Aged/MA lavrou o auto de 
infração e o termo de destruição 
do produto que foi assinado pelo 
condutor da carga de queijo. Em 
seguida, os fiscais realizaram a 
inutilização do produto.

Queijo sem procedência 
é inutilizado em Santa Inês

Um apartamento do Condomínio 
Punta Del Leste, no bairro do 
Calhau, foi atingido por um incêndio 
por volta das 19h de ontem (19). 
O apartamento em chamas fica 
localizado no terceiro andar do 
prédio (303), e os bombeiros tiveram 
dificuldades para debelar o fogo: 
inicialmente, por não terem levado 
escadas que possibilitassem chegar 
mais perto do local do incêndio. Com 

a chegada de reforço, posteriormente, 
o trabalho obteve êxito horas depois.
As primeiras informações deram 
conta que o fogo teria começado 
com um curto circuito num 
ventilador de teto, e se alastrado 
para outras partes do apartamento. 
Apenas uma idosa estava no imóvel, 
e ainda teve o vestido atingido pelas 
chamas, mas escapou ilesa.
Com 15 andares, os moradores dos 

apartamentos localizados na parte 
mais alta tiveram dificuldades para 
descer, mas todos conseguiram sair. 
Os ocupantes dos apartamentos mais 
baixos se dirigiram, imediatamente, 
para a rua.
Até o fechamento desta edição, 
o Corpo de Bombeiros já havia 
praticamente controlado o incêndio, 
mas o clima continuava de 
apreensão.

Incêndio atinge apartamento em condomínio no Calhau
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Guedes vê ‘crime’ e diz que Senado deu 
‘péssimo sinal’ ao derrubar veto a reajuste 
de servidores
O ministro Paulo Guedes, da 
Economia, criticou na noite 
dessa quarta-feira (19) a decisão 
do Senado de derrubar o veto 
do presidente Jair Bolsonaro 
ao reajuste de salários de 
servidores durante a pandemia 
do coronavírus. Ele disse que o 
Senado deu “um péssimo sinal” 
e classificou a decisão como “um 
crime contra o país”.
O tema ainda precisa ser analisado 
pela Câmara dos Deputados, em 
sessão adiada para esta quinta-
feira (20) porque a base aliada do 
governo foi surpreendida com a 
derrubada do veto pelos senadores.
O congelamento dos reajustes foi 
uma contrapartida definida pelo 
governo, como resultado de um 
acordo, para aprovar o pacote de 
socorro de R$ 60 bilhões a estados 
e municípios, cujos cofres foram 
abalados pela pandemia.
“Colocamos muito recurso na 
crise da saúde, e o Senado deu um 
sinal muito ruim permitindo que 
justamente recursos que foram 
para a crise da saúde possam se 
transformar em aumento de salário. 
Isso é um péssimo sinal. Temos 
que torcer para a Câmara conseguir 
segurar a situação.”, afirmou Paulo 

Guedes.
O ministro deu a declaração 
no Ministério da Economia, 
depois de uma reunião com 
Rogério Marinho, ministro do 
Desenvolvimento Regional. 
Guedes classificou a decisão dos 
senadores como “um crime”.
“Pegar dinheiro de saúde e permitir 
que se transforme em aumento de 
salário para o funcionalismo é um 
crime contra o país”, declarou.
Segundo Guedes, há risco de uma 
perda de até R$ 120 bilhões. “É 
um desastre, é preocupante porque 
o Senado é a casa da República. 
É onde os representantes têm 
que defender a República. É um 
péssimo sinal”, declarou.
O ministro afirmou que seria 
“irresponsabilidade” se Bolsonaro 
não tivesse vetado. “Foi um veto 
importante que o presidente fez, 
justamente em um momento 
decisivo, justamente esse gasto 
extraordinário que tivemos 
este ano, para preservar vidas, 
preservar empregos, isso correr 
o risco de se transformar em 
aumento de salário. Seria um 
sinal de irresponsabilidade e o 
presidente justamente vetou”, 
declarou.

Bolsonaro fala em ‘meio-termo’ entre R$ 
200 e R$ 600 para prorrogar auxílio até 
fim do ano
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira (19) que o governo 
busca um “meio-termo” para estender, por mais tempo, o pagamento do 
auxílio-emergencial a desempregados e informais afetados pela pandemia 
do coronavírus. A ideia seria um valor entre os R$ 600 pagos atualmente 
e os R$ 200 defendidos nas últimas semanas pela equipe econômica. O 
auxílio, como aprovado atualmente, termina no fim deste mês.
“Os R$ 600 pesam muito para a União. Não é dinheiro do povo porque 
não está guardado, é endividamento. E se o país se endivida demais, acaba 
perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, R$ 600 é muito”, declarou 
Bolsonaro.
“O Paulo Guedes ou alguém falou, na Economia, em R$ 200. Eu acho que é 
pouco, mas dá para chegar no meio-termo e nós buscarmos que ele venha a 
ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o fim do ano, de modo que 
nós consigamos sair desta situação, e fazendo com que os empregos formais 
e informais voltem à normalidade”.
Segundo Bolsonaro, o assunto foi tratado em um café da manhã nesta 
quarta com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio 
da Alvorada. O presidente da República não informou se Maia manifestou 
apoio à proposta.
As declarações foram dadas na cerimônia em que o presidente sancionou 
leis decorrentes de medidas provisórias, já aprovadas pelo Congresso, com 
medidas de crédito para empresas durante a pandemia. Na solenidade, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que está “estudando” a 
prorrogação do auxílio.

Acordo de suspensão de contrato e 
redução de jornada e salário devem ser 
prorrogados
Os trabalhadores brasileiros 
poderão chegar a seis meses 
de salário e jornada reduzidos 
ou de suspensão do contrato de 
trabalho. O governo deve editar 
nos próximos dias um decreto 
que prorroga por mais 60 dias os 
prazos para acordos trabalhistas 
nesses termos, previstos pela 
medida provisória 936.
A MP foi editada em abril para 
ajudar as empresas a atravessarem 
a crise econômica gerada pela 
pandemia do coronavírus. Em 
julho, o governo ampliou os 
prazos, permitindo que os acordos 
valessem por até 120 dias. Agora, 
estenderá para 180 dias.

Para renovar os prazos, as 
empresas precisam renegociar 
com os funcionários e garantir 
estabilidade temporária no 
emprego pelo mesmo período. O 
Ministério da Economia afirma 
que a medida já resultou em 16,2 
milhões de acordos.
O governo prorrogou por três 
meses o Pronampe, programa de 
crédito para microempresas, e 
sancionou lei que amplia a ajuda 
em R$ 12 bilhões. E foi sancionada 
a lei que permite empréstimos a 
pequenos empreendedores por 
meio de maquininhas de cartão, 
programa que pode chegar a R$ 10 
bilhões

MP pede que extremista que expôs menina 
vítima de estupro pague R$ 1,3 milhão

O Ministério Público do Espírito Santo apresentou ação civil pública contra 
a extremista Sara Giromini por ter divulgado informações sobre a menina 
capixaba de 10 anos vítima de estupro e sobre o hospital onde ela realizou 
um aborto. Os promotores pediram à Justiça que Giromini seja condenada a 
pagar R$ 1,3 milhão por danos morais.
A ativista revelou o nome da criança em vídeo publicado em rede social, o 
que resultou em protesto de manifestantes contra a interrupção da gravidez 
na porta da unidade de saúde. A menina realizou o procedimento e passa 
bem. Na madrugada desta quarta-feira, ela deixou a unidade de saúde 
em Pernambuco. A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou 
solidariedade à criança.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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